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AGENDA

Interrogatório marca processo
inédito contra ex-dekassegui

NIKKEY SHIMBUN

O CIATE (Centro de Infor-
mação e Apoio ao Trabalha-
dor no Exterior) informa seus
próximos cursos preparatórios
para quem pretende trabalhar
no Japão. No dia 16 de feve-
reiro (sexta-feira), o tema será
“Trabalhar no Japão: Criando
Metas e Novas Perspectivas”
e no dia 23 (terça-feira), “Uti-
lização do Hello Work e Ór-
gãos Assistenciais do Japão”.
Os cursos são gratuitos e acon-
tecem sempre das 14 às
16h30. O Ciate fica na Rua
São Joaquim, 381, 1º andar,
sala 11 (prédio do Bunkyo).
Mais informações pelo tel.: 11/
32079014.

A SBPN (Associação Brasil-
Japão de Pesquisadores) rea-
liza no próximo dia 14 (quarta-
feira), às 13h, na Associação
Miyagi Kenjinkai do Brasil
(Rua Fagundes, 152, próximo
ao metrô São Joaquim, em São
Paulo), ciclo de palestras “Atu-
ação da equipe multiprofissio-
nal na quarta idade”. Voltado
para profissionais de ILPI
(Instituição de longa perma-
nência para idosos), estudan-
tes e interessados, o evento
tem como objetivo divulgar a
atuação de uma equipe multi-
profissional que visa proporci-
onar autonomia, independência
e mais qualidade de vida aos
idosos da quarta idade. As ins-
crições são gratuitas e podem
ser feitas pelo telefone: 11/
3385-6606 ou pelo e-mail
akebono@enkyo.org.br.

A PROFESSORA EMIKO
OTA ministra na próxima
quarta-feira (14), das 18h30 às
21h, no Espaço Cultural da
Fundação Japão (Av. Paulis-
ta, 37, 1º andar – São Paulo),
a palestra “Arte-Educação e
Metodologia de Ensino”. Co-
autora do livro “A Maçã não é
Vermelha”, Emiko Ota preten-
de demonstrar como o desper-
tar do desejo de maior e me-
lhor integração e interação
com o meio-ambiente influen-
cia positivamente na educação
e formação do indivíduo, atra-
vés de exercícios de observa-
ção, expressão plástica, ex-
pressão verbal  e associação
de idéias. A palestra em japo-
nês, com tradução consecuti-
va para o português, é voltada
para professores do ensino
fundamental, médio e superi-
or, educadores, arte-educado-
res, estudantes  e interessados
no tema da educação e
metodologias de ensino. Entra-
da gratuita. Inscrições pelo
email info@fjsp.org.br

ANTECIPANDO o que o
público verá na Avenida, o
Shopping D apresenta até o dia
21 deste mês as fantasias e
adereços que prometem es-
quentar o Carnaval de São
Paulo de 2007. A exposição
tem o apoio oficial da Liga das
Escolas de Samba de São Pau-
lo e apresenta fantasias e ade-
reços de 15 das mais  tradicio-
nais escolas de samba da ca-
pital paulista:  A exposição, gra-
tuita,  acontece de segunda a
sábado das 10 às 22h e aos
domingos das 12h às 20h. Av.
Cruzeiro do Sul, 1.100 –
Canindé. Tel.: 11/3311-9333 ou
3227-2162

Com a presença em peso da
imprensa japonesa e nikkei, o
interrogatório do ex-dekas-
segui Milton Noboru Higaki
aconteceu na última terça-fei-
ra (6) no Fórum Jabaquara,
em São Paulo. A audiência foi
a continuação do primeiro
processo contra um brasilei-
ro que cometeu crime no Ja-
pão. Responsável pelo atro-
pelamento e morte da estu-
dante brasileira Mayumi
Ochiai, na cidade de Hama-
matsu, Shizuoka, em 1999,
Higaki voltou a negar as acu-
sações de que trafegava em
alta velocidade no momento
do acidente, além de arran-
car as placas do carro antes
de escondê-lo. Novas pro-
vas, porém, foram apresenta-
das contra Higaki, que pode
pegar pena de 2 anos e 10
meses até 6 anos de prisão.
Acusado de homicídio
culposo seguido de omissão
de socorro, ele afirmou que
fugiu após o acidente por con-
ta do “medo do preconceito
dos japoneses contra brasilei-
ros”.

Iphan aceita pedidos
de locais e festas
para tombamento
O Iphan (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico
Nacional) quer cooperar com
o Centenário da Imigração,
em 2008. Para tanto, a enti-
dade está selecionando locais
que possuem ligação históri-
ca com os imigrantes japone-
ses, bem como festas tradici-
onais. Entre os primeiros que
demonstraram interesse, es-
tão uma ponte em Pereira
Barreto, cidade do interior
paulista e o Tooro Nagashi,
em Registro.
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Nikkei é Prefeito de
Aeronáutica de
Pirassununga
O tenente coronel intendente
da Academia de Força Aérea
(AFA), Duarte Tomoyoshi
Horimoto, é o novo prefeito
de Aeronáutica de Pirassu-
nunga, unidade responsável
pela administração das mais
de 500 unidades residenciais
da AFA. Ele assumiu o cargo
que até então era ocupado
pelo tenente coronel
intendente Odilor da Silva
Lopes. A cerimônia de trans-
missão de cargo foi realizada
ontem (9).
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Após mudança no estatuto e
na forma das eleições gerais,
o Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa e de
Assistência Social) dá início a
mais um processo eleitoral.
Marcado para o dia 31 de
março, a escolha do novo
Conselho Deliberativo acon-
tece de modo diferente: em
vez de chapas, serão escolhi-
do individualmente cada mem-
bro. No dia 28 de abril, é a
vez da eleição para Diretoria

Bunkyo acerta últimos detalhes para eleição
ARQUIVO/NIKKEY SHIMBUN

Cartas de Iwo Jima,
de Clint Eastwwod,
estréia sexta-feira
Depois de abordar o conflito
com a visão americana, em A
Conquista da Honra,  nos
cinemas desde o último dia 2,
Clint Eastwood traz o segun-
do filme sobre a batalha por
Iwo Jima, agora baseado nas
cartas de soldados japoneses
encontradas enterradas na
ilha. Cartas de Iwo Jima,
com Ken Watanabe como o
coronel-tenente Tadamichi
Kuribayashi, estréia nos cine-
mas na próxima sexta-feira,
dia 16.

—————–—— | pág 7

Ilusionista Issao Imamura
prepara grande festival com
nomes internacionais

DIVULGAÇÃO

Um dos mais reco-
nhecidos ilusionis-
tas do Brasil, Issao
Imamura prepara
vôos mais altos. À
frente de um pro-
jeto grandioso, o
nikkei acerta os úl-
timos detalhes para
o IMF (Internatio-
nal Magic Festival),
com início em mar-
ço, no Rio de Ja-
neiro, e que trará
seis mágicos, cada qual com suas respectivas especialidades.
Em São Paulo, o espetáculo acontece de 28 de março a 8 de
abril. “Trata-se de um dos maiores números de minha carrei-
ra. Quando comecei, há 20 anos, era um sonho poder levar o
ilusionismo a patamares tão altos. Conseguimos”, afirma o
nikkei.

––—–––—––——–––—––——–––—––——–– | pág 7

Nikkeis brilham com Cláudia Raia na
superprodução musical Sweet Charity
Em cartaz até dia 1º de abril, Sweet Charity reúne bailarinos
e músicos nikkeis numa superprodução musical que conta com
Cláudia Raia como protagonista. Keila Fuke e Bruno Kimura
mostram no palco a experiência acumulada pelas diversas
participações em montagens teatrais. Maurício Takeda, que
já tocou com grandes nomes da música nacional e internacio-
nal, é um dos destaques na orquestra.

––—–––—––——–––—––——–––—––——–– | pág 8
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Nas entrelinhas...

A nova gestão da Asebex tomou posse dia 6 de fevereiro.
Eduardo Kashimata passou para Kátia Akemi Uchimura as
chaves da sede. O evento aconteceu no Iwate Kenjinkai e
contou com a presença de centenas de convidados.

Ossamu Matsuo, Kátia Akemi Uchimura, Eduardo Kashimata e
Kokei Uehara

Nova diretoria da Asebex de 2007

Aconteceu no
último dia 6 a
posse da JCI

São Paulo, na
qual Regina

Umetsu entre-
gou a Cristiane

Sampei o pin
da Gestão

2007. O
evento aconte-

ceu na Fiesp.

Foi inaugurada no dia 31 de
janeiro a 59ª loja do Grupo
Sumirê. O mais novo empre-
endimento fica na Rua
Pedroso de Morais, 604, em
Pinheiros (zona oeste de São
Paulo)

Da esquerda para a direita: Zenki Sato, Ricardo Seguchi, Maria
Kiyoko Sato e Cláudia Kiyomi Seguchi

A posse da nova diretoria da JCI Brasil-Japão aconteceu no dia 5 de fevereiro, no
Nikkey Palace Hotel. Durante a cerimônia, a presidente de 2006, Lucilia Satomi,
entregou ao presidente Leandro Hattori o pin da nova gestão.

Leandro Hattori ladeado pelos deputados
federais Walter Ihoshi e William Woo

Fujiyoshi Hirata, Emi Imai, Makoto Tanaka,
Hirofumi Ikesaki e Seiji Ishikawa

Jun Takahashi, Hiromi Sato e Robert WongCristina e Steve Hosoe com Marcos Suto Lílian Kita, Diogo Nomura Neto, Mayra
Higuthi e Michelle Higuthi

Comitê Executivo 2007
Carnaval:

Cris Nagao e mais 60 foliões nikkeis desfilarão na
X-9 Paulistana

A Associaçãopara comemoração do Centennário da
Imigração Japonesa no Brasil foi convidada para desfi-
lar na ala japonesa da Camisa Verde e Branco

Tamiko Hosokawa Ogawa sairá pela Mangueira  pela
12ª vez consecutiva, no Rio de Janeiro

A estilista Érika Ikezili fez bonito durante o São Paulo Fashion Week. O desfile
aconteceu no dia 27 de janeiro, na Bienal do Ibirapuera. Muito cinza e recortes
foram utilizados na nova coleção.  A estilista, mais uma vez, contou com o apoio do
Buffet Colonial, da família Yoshikawa para a realização do evento.

A estilista Erika Ikezili entra na passarela no
final do desfile

Karen, Tereza e Takashi Yoshikawa não
perderam o desfile da estilista

Mario Ikeda, Silvia Kanashiro e Eliza
Kobayashi

Hamilton Ikezili, o marido da estilista,
Kiyomi Ikezili e Shizuka Ikezili

Roseli Yamaniski e Maria Eduar

Constanza Pascolato e Suzana Hatsue
Matsuda

Yuca Hayama e Ricardo Yoshikawa Érika Ikezili após o desfile

No final, todas as modelos entraram na passarela para mostar as tendências
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CRIME NO JAPÃO

Interrogatório apresenta novas
provas contra brasileiro

Na manhã da última ter
ça-feira (6), a entrada
do Fórum Jabaquara já

era tomada pela imprensa ja-
ponesa, nikkei (do Brasil) e
parte da brasileira.

Debaixo de um sol a pino,
equipes técnicas de televisão,
repórteres e jornalistas de fei-
ções orientais - na grande mai-
oria - e avermelhadas aguar-
davam o interrogatório do ex-
dekassegui brasileiro Milton
Noboru Higaki, responsável
pelo atropelamento e morte da
estudante brasileira Mayumi
Ochiai, na cidade de Hama-
matsu, Shizuoka, em 1999.

A audiência estava
marcada somente para às 14
h, mas os lugares eram limita-
dos para acompanhar a conti-
nuação do primeiro processo
contra um brasileiro que come-
teu crime no Japão. Após ne-
gociação – com direito a
janken-pô (jogo disputado
com as mãos) – da imprensa,
foram decididos aqueles que
acompanhariam o interrogató-
rio. Aos não selecionados, res-
tou participar da entrevista co-
letiva após a sessão.

“O interrogatório é um ato
simples no qual o réu justifica
as ações e a conduta. A de-
núncia foi lida e o réu respon-
deu a algumas perguntas, mas
nada de surpreendente foi re-
velado. O crime foi caracteri-
zado como homicídio culposo
[não-intencional] seguido de
omissão de socorro”, explica
o promotor responsável pelo
caso, Mário Sarrubo.

Apesar de cinco testemu-
nhas terem presenciado o fato
(vide box), as provas precisam
ser ratificadas perante um juiz
de direito, segundo a legislação
brasileira. Além disso, outras
audiências são esperadas para
ouvir testemunhas de acusa-
ção e defesa.

O caso chegou ao Ministé-
rio Público do Brasil após a
Interpol de Tóquio acionar a
Interpol do Brasil em 2000.
Após instalação de inquérito
policial, Higaki foi localizado e
admitiu a participação no aci-
dente. Pela legislação brasilei-
ra, a condenação criminal im-
plica em reparação moral e
patrimonial à família da vítima.
O valor da indenização finan-
ceira é de acordo com o pa-

China (281), o Brasil tem 86
foragidos, dentre os quais 48
são autores de crimes hedion-
dos (estupro e assassinato).

Evidências – Sarrubo reve-
lou que sua “pergunta na man-
ga” para o interrogatório, cita-
da em outras declarações, era
sobre os planos de Higaki an-
tes do acidente.  “Ele admitiu
que pretendia ficar no Japão,
mas não esclareceu a situação.
Apesar de falar que sua vinda
ao Brasil era devido à doença
do pai, a fuga depõe contra
ele”, complementa.

O Nissan guiado por Higaki
foi escondido numa fábrica
abandonada após o acidente.
Além disso, “retirou as placas
do veículo, bem como seus
pertences pessoais, evadindo-
se”, segundo o boletim de
ocorrência.

A prisão preventiva é des-
cartada porque o réu não apre-
senta riscos ao julgamento,
como obstrução de provas, co-
erção de testemunhas ou fuga.

Extradição – Apesar de inici-
almente afirmar que “talvez o
mais justo seria [Higaki] res-
ponder ao processo de acordo
com as leis do Brasil por ser
brasileiro e ter uma formação
ocidental”, Sarrubo voltou atrás
ao colocar-se numa situação
hipotética de advogado do réu.

“Eu orientaria o réu a per-
manecer no Japão e daria a
assistência necessária. O caso
recente na Indonésia envolven-
do um brasileiro [condenado à
morte por tráfico de drogas], é
uma prova de que o governo
colabora com brasileiros infra-
tores no exterior”, explica.

Sarrubo também comentou
sobre as diferenças das leis
entre países e a possibilidade
de extradição. “O código pe-
nal retrata a cultura do povo.
Além disso, no Japão, a origem
do Direito é distinto, tornando
as punições mais rigorosas.
No Brasil, há a hipótese do réu
ser submetido a uma pena al-
ternativa, que obrigaria o acu-
sado a realizar trabalhos comu-
nitários. Pelas leis internacio-
nais, nada impede que o réu
seja julgado no exterior, mas
não há a possibilidade de ex-
tradição”, conclui.

(Gílson Yoshioka)

A história de Milton Noboru
Higaki no Japão não começou
diferente da maioria dos brasi-
leiros que foram tentar a sorte
por lá. Aos 19 anos, com difi-
culdades financeiras no Brasil,
o nikkei largou o curso de Ma-
temática da PUC-SP e foi jun-
tar dinheiro com a então namo-
rada para um dia voltar ao País.

Uma casa de pachinko (jo-
gos eletrônicos de azar) foi o
primeiro local de trabalho do
brasileiro em Shizuoka. Jorna-
das de 12 horas diárias com
folgas de uma vez por semana
faziam parte da rotina de
Higaki, que “não considerava
o serviço pesado, como a mai-
oria dos brasileiros”. Fez bons
amigos, inclusive japoneses,
que auxiliaram o nikkei com
todas as documentações ne-
cessárias para viver no país.

Em Nagoya, também tra-
balhou numa casa de jogos,
mas a situação foi diferente.
Os funcionários não tinham a
mesma boa vontade de auxili-
ar Higaki, e o taido (conduta e
modos) dos japoneses e clien-
tes são citados como proble-
mas enfrentados pelo nikkei.

“Não podia perguntar nada
porque eles eram muito estúpi-
dos. Ao descobrirem minha
nacionalidade, alguns clientes
jogavam cinzas de cigarro no
chão para eu limpar. Apesar de
terem gritado e apontado o dedo

para mim algumas vezes, nun-
ca fui agressivo, apenas fazia o
meu serviço”, recorda Higaki.

Familiarizado com o mane-
jo e a manutenção de compu-
tadores, o nikkei encontrou
outros empregos que exigiam
conhecimentos de informática.
Trabalhou em uma empresa
provedora de internet que ti-
nha como público-alvo os bra-
sileiros e, depois, numa impor-
tadora e exportadora que com-
prava carros de leilões e re-
vendia para o exterior.  Devi-
do a desacordos comerciais,
discutiu com o dono e resol-
veu largar o emprego.

“O dono era iraquiano e,
apesar de falar bem espanhol,
inglês e japonês, tínhamos al-
guns problemas na hora de
conversar e negociar. Além
disso, na época, não estava
focado no meu potencial. Se
tivesse divulgado os meus ser-
viços [de informática], minha
situação poderia ser outra
hoje”, afirma.

Vida social no Japão - A vida
social de Higaki era restrita.
Mantinha boas relações com
alguns colegas de trabalho,
mas com os dekasseguis fez
as melhores amizades. Por
meio da internet, os amigos
mandam notícias do Japão até
hoje, apesar de ainda não do-
minarem o idioma.

“Saí só uma vez com um
tencho [dono da loja] e um
casal de japoneses. Eles eram
bons colegas, mas não os con-
sidero amigos. Costumava an-
dar com outros dekasseguis,
mas nossa presença em cer-
tos locais era questionada.
Apesar de não entender tudo
de japonês, sabia que as pes-
soas estavam falando de bra-
sileiros. Mesmo assim, tentei
me enturmar com certas pes-
soas porque tinha que apren-
der o idioma e a vida num país
diferente.”

Após alguns anos (NR.: ele
não é capaz de precisar) no
Japão, Higaki resolveu come-
çar tudo de novo. Rompeu com
a namorada – com quem afir-
ma ter “perdido o contato” – e
largou o emprego antes de vol-
tar ao Brasil. O objetivo do
nikkei de retorno financeiro
também não foi bem-sucedido.

“Deixei a maior parte das
coisas para minha ex-namora-
da porque achava justo. Não
era bem visto no Japão, mas,
muitas vezes, não se pode con-
fiar nas pessoas no Brasil tam-
bém. Na minha própria famí-
lia, alguns parentes estão pre-
ocupados que o meu caso suje
o nome deles. Outros telefo-
nam e perguntam como estou,
o que já me conforta muito.
São poucas as pessoas em
quem podemos realmente con-

fiar”, complementa.

Futuro - Hoje, com 31 anos,
formado em Administração
com ênfase em análise pela
faculdade Anglo-Latino, Higaki
é prestador de serviços de uma
empresa de telecomunica-
ções. Durante os fins-de-se-
mana, procura realizar outros
trabalhos para cobrir os gas-
tos com os dois filhos que tem
com a companheira Tânia Go-
mes, a qual conheceu após o
retorno ao País.

“Tenho que ficar com meu
filho de dois anos e, por isso, a
única atividade que posso rea-
lizar para ajudar com as des-
pesas de casa é cuidar de ou-
tras crianças. Não posso
deixá-lo na creche, como faço
com minha filha de quatro anos,
porque ele é muito novo. Fui
promotora de vendas, mas não
tinha carteira assinada, nem
direitos. Se o Milton for preso,
vou voltar para a casa dos
meus pais em Porto Alegre”,
explica Tânia.

“Minha situação não é das
melhores, mas tenho uma gran-
de companheira e dois filhos
lindos. Os japoneses podem
até não entender, mas isso
[constituir uma família] foi uma
força para eu continuar minha
vida. Meu dia-a-dia estava
muito triste”, conclui Higaki.

(Gílson Yoshioka)

Higaki conta a trajetória de dekassegui até a volta ao Brasil

“A perícia analisou desde
uma lata de Coca-Cola no carro
até a visão do motorista na hora
do acidente. Foi um serviço pro-
fundo e muito bem feito, como
tudo que é feito por lá. Ela serve
de exemplo para qualquer país”,
afirma o promotor Sarrubo.

No boletim de ocorrência, é
colocado que “Higaki conduzia
o veículo da marca Nissan, agin-
do com culpa, imprudência e ne-
gligência”. É citado também que
o nikkei trafegava com o carro a
aproximadamente 80 km/h, em via
cuja velocidade máxima permiti-
da é 50 km/h e dirigia de maneira
desatenta, além de omitir socor-
ro após o atropelamento.

Às informações do relatório
policial foram acrescentados de-
talhes no interrogatório que
comprometem a situação de
Higaki. Segundo testemunhas, o
nikkei passou o sinal vermelho
“arrancando velozmente com o
carro como fazem os jovens” e
ultrapassou outro veículo pela

via esquerda da rua antes de
atropelar a vítima (no Japão, as
ultrapassagens são permitidas
pela direita porque o trânsito tem
mão inglesa). Por último, o bra-
sileiro confessou que guiava um
carro turbinado (de maior velo-
cidade e potência).

Sarrubo afirmou, ainda, que
o questionamento sobre a víti-
ma ter utilizado ou não a faixa de
pedestres no momento do aci-
dente não é o detalhe mais im-
portante. “É dever do motorista
dirigir com cautela, tanto no Ja-
pão quanto no Brasil. Mesmo
que o pedestre esteja errado, é
preciso dirigir com cuidado.”

Indagado a respeito da fami-
liaridade com veículos
incrementados, Higaki limitou-se
a declarar que não é “fã desse
tipo de carro”.  Além disso, vol-
tou a afirmar que não estava em
alta velocidade e fugiu porque
estava com medo do preconcei-
to enfrentado por brasileiros.

(G.Y.)

‘Perícia japonesa foi perfeita’,
afirma promotor do caso

drão de vida da família.
Sobre a previsão do desfe-

cho do caso, Sarrubo afirmou
que ainda não pode determi-
nar a data. “É cedo para fa-
larmos sobre a sentença final,
apesar da colaboração do Mi-
nistério Público, do consulado
e da embaixada japonesa, além
do interesse de autoridades de
ambos países para a conclu-
são do julgamento”, explica.

A responsabilização penal
de Higaki foi solicitada pelas

autoridades de Shizuoka após
os pais de  Mayumi mobiliza-
rem a população de Hamama-
tsu e Kosai por meio de um
abaixo-assinado.

Muitos infratores retornam
aos países de origem valendo-
se da inexistência do tratado
de extradição e acabam pror-
rogando ou até evitando o jul-
gamento. Atualmente, o núme-
ro oficial de estrangeiros pro-
curados pela polícia japonesa
é de 652. Atrás apenas da

Atualmente, as compras
pela Internet aumentaram so-
bremaneira. Isto denota  a
confiança dos consumidores
em relação ao comércio ele-
trônico. Até então, os consu-
midores tinham receio em
comprar pela Internet pela
necessidade de informar seus
dados pessoais, dados do car-
tão, dados bancários a pes-
soas estranhas.

A confiança é o cerne da
questão, é a alavanca para o
desenvolvimento deste tipo de
comércio, e, conseqüente-
mente, a credibilidade deve
ser a característica marcante
desse tipo de comércio.

Nosso receio em forne-
cer dados pessoais e de car-
tões de crédito é infundado,
desde que a vendedora seja
empresa  idônea. O risco que
corremos aqui  é o mesmo
que corremos ao entregar o
cartão de crédito ao frentista
do posto, ao garçon no res-
taurante, ao caixa da loja.
.Neste particular, porém, o
consumidor deve estar sem-
pre com atenção desdobra-
da e nunca entrar no site de
empresa vendedora através
de links, anunciados em inú-
meros e. mails de propagan-
da que recebemos. Saber
entre amigos e familiares  se
já compraram pela Internet,
quais as empresas das quais
costumam comprar, quais as
empresas que lhes causaram
problemas. O ideal é que fa-
çamos um cadastro nas em-
presas nas quais, habitual-
mente, compramos  e pos-
suir uma senha para efetuá-
las.

Não se nega que muitos
já foram vítimas deste tipo de
comércio. Mas, aos poucos,
os consumidores aprenderam
a se acautelar e as empresas
que querem manter-se nesse
comércio estão oferecendo
serviços cada vez mais segu-
ros. Se uma empresa quer
ver seu comércio eletrônico
bem sucedido deve esforçar-
se e investir, a qualquer pre-
ço, na preservação da confi-
ança do consumidor.

Por outro lado, os empre-
sários deste setor devem se
preocupar, ainda, em atender
os reclamos dos seus consu-
midores, pois só assim goza-
rão da sua confiança. E, como
já dissemos, a confiança é a
base deste negócio.

Esclareça-se, que a vulne-
rabilidade do consumidor do

comércio eletrônico é a mes-
ma do comércio físico, pois,
em uma loja física, ao pedir
informações, o consumidor
pode cair nas garras de um
esperto vendedor, que lhe
venderá até o que não preci-
sa.  Pela internet pode nave-
gar com calma, pesquisar e
não ser pressionado a fazer
qualquer compra se não qui-
ser.

Muitos autores advogam
a tese de que não se aplica
Art. 49 do Código de Defesa
do Consumidor, que prevê o
direito de arrependimento na
contratação do fornecimento
do produto quando ocorre
fora do estabelecimento co-
mercial, especialmente por
telefone ou a domicílio.

A meu ver, tal dispositivo
se aplica, pois, o direito de ar-
rependimento deve ser exer-
cido sempre que a compra for
feita fora do estabelecimen-
to comercial. Além disso, se
recebido o produto e este fu-
gir das configurações infor-
madas e esperadas, o direito
de arrependimento deve ser
exercido.

Os riscos em compras
eletrônicas ou físicas sempre
existem e, daí cabe ao con-
sumidor as cautelas com sua
conta bancária, seus docu-
mentos e seus cartões de dé-
bitos ou créditos.

Os consumidores devem,
também, tomar muito cuida-
do quando entregam cópias
de seus documentos pesso-
ais. Inúmeros casos nos che-
gam de pessoas que tiveram
contas bancárias bloqueadas
por não terem se defendido
em ações judiciais das quais
sequer foram intimados.
Investigadas as causas do
bloqueio, depara-se com a
terrível realidade de que do-
cumentos pessoais foram uti-
lizados para compor socieda-
des através de procuração
com assinaturas falsificadas.
Quando levarmos documen-
tos pessoais para cópias, ob-
servar se uma das cópias não
foi ao lixo, ou por mal tiradas
ou propositadamente. Peçam
essas cópias e as inutilizem,
nunca deixem essas cópias
nas empresas copiadoras.

Enfim, o comércio eletrô-
nico está se afirmando e se
mantendo. Cabe ao consumi-
dor ter todas as cautelas que
teriam em comprar em lojas
físicas e passar seus dados
na mais absoluta segurança.

Felicia Ayako Harada
Advogada em São Paulo

Integrante do Harada Advogados Associados
felicia@haradaadvogados.com.br

COMÉRCIO ELETRÔNICO

Milton Higaki temeu por represálias contra brasileiros após crime

NIKKEY SHIMBUN

A APM (Associa-
ção Paulista de Medi-
cina) inaugurou no úl-
timo dia 6 o painel  “Al-
guns médicos brasilei-
ros de origem japone-
sa”. Neste painel, que
está exposto no Museu
da História da Medici-
na da APM (no 5º an-
dar), constam as fotos
de 20 médicos nikkeis
que deram importante
contribuição à medicina no
Brasil. No mesmo espaço já
existe um painel de médicos
de origem italiana e outro de
origem sírio-libanesa.

A proposta foi idealizada
pelo professor Jorge Micha-
lany. O evento contou com a
presença do vice-cônsul do
Japão em São Paulo, Jiro
Maruhashi, do presidente da
APM, José Carlos Machado
e do representante do
Cremesp (Conselho Regional

de Medicina), Kazuo
Uemura. Também compare-
ceram o diretor cultural da
APM, Guido Arturo Palombo
e o vereador Aurélio Nomu-
ra.

O descerramento do painel
foi realizado pelo vice-cônsul
e logo em seguida houve a que-
bra do barril do saquê.

O Museu da História da
Medicina da APM fica na Av.
Brig. Luis Antonio, 278 – Bela
Vista. Telefone: 11/ 3188-4200.

COMUNIDADE

APM inaugura painel de
médicos nikkeis

DIVULGAÇÃO

Maruhashi descerra a placa
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Já está dada a largada. O
Bunkyo (Sociedade Brasi-
leira de Cultura Japonesa

e de Assistência Social) defi-
niu nesta semana as principais
regras para a realização das
eleições para Conselho Deli-
berativo (CD), com mandato
até 2010. A nomeação acon-
tece no dia 31 de março, na
qual serão escolhidos os 100
conselheiros e 50 suplentes.
No dia 28 de abril, é a vez dos
próprios membros empossados
votarem para a nova diretoria
do Bunkyo, que ficará à fren-
te da entidade no Centenário
da Imigração, o que, para mui-
tos, é uma grande bandeira.

Diferentemente de outras
ocasiões, agora a eleição para
o Conselho não será realiza-
da através de chapas, de ma-
neira que cada associado tem
a possibilidade de candidatar-
se individualmente. Para tan-
to, o Bunkyo disponibiliza um
formulário com as condições
para participar, que deverá
ser preenchido e enviado até
o dia 23 de fevereiro. Em se-
guida, uma comissão eleitoral
examinará os documentos,
que poderá indeferir, ou não,
a candidatura.

Porém, para evitar confu-
são e permitir que qualquer
associado se aventure a dis-
putar uma das vagas, o inte-
ressado tem de entrar em um
ou mais requisitos impostos
pelo Regulamento Eleitoral.
São eles: 1) ter pelo menos
três anos de filiação ao qua-
dro associativo e ser indicado
por cinco ou mais associados
2) ter ocupado cargos na di-
retoria por dois ou mais anos
3)ter sido membro efetivo do
Conselho Fiscal por dois anos
ou mais 4) já ser ou ter sido
membro do Conselho Delibe-
rativo 5)ter pelo menos três
anos de filiação ao quadro
associativo do Bunkyo, e ser

ELEIÇÃO

Bunkyo dá início a processo
eleitoral para Conselho e Diretoria

indicado por uma entidade re-
conhecidamente idônea da
comunidade nipo-brasileira.

Para participar da votação,
o associado também deve es-
tar em dia com as contribuições.
Para a eleição, será organiza-
da uma cédula única contendo
o nome de todos os candidatos
que tiveram seu pedido de ins-
crição deferido. Tal documen-
to será enviado a todos os as-
sociados qualificados a votar,
para que possam votar por cor-
respondência, sem necessida-
de de comparecimento à As-
sembléia Geral. Os votos vão
para a urna de forma secreta,
sem nenhum tipo de identifica-
ção do votante.

As novidades foram apre-
sentadas pelo presidente do
Conselho Deliberativo, Tuyoci
Ohara, além do presidente e
secretário administrativo do
Bunkyo, Kokei Uehara e
Eduardo Goo Nakashima, res-
pectivamente. Juntos, os três
acertam os últimos detalhes
para a chamada “renovação”
no processo eleitoral. “Trata-
se de uma eleição com forma-

to diferente. Podemos chamar
de uma volta às raízes, pois
antigamente a nomeação era
feita dessa maneira”, afirma
Nakashima, acrescentando
que hoje há 3 mil associados.
Contudo, cerca de 40% desse
total estão em dívida. “Quem
quiser votar terá de acertar as
pendências.”

Já Ohara acredita que o
novo método de eleição para
o CD promoverá uma renova-
ção no quadro de conselheiros,
até mesmo pela redução no
número total (hoje são 150 en-
quanto para o próximo manda-
to serão 100 e mais 50 suplen-
tes). Em seus cálculos, “have-
rá uma renovação de até
40%”. “Pessoalmente, espero
uma renovação perto desse
número. Como muitos estão
ficando idosos, é óbvio que
sempre haverá gente nova an-
gariando um lugar no Conse-
lho”, afirma o presidente do
Conselho.

O próximo passo é nome-
ar uma Comissão Eleitoral.
No total serão 10 nomes que
comporão o grupo, com a res-

ponsabilidade de organizar
toda a parte burocrática da
eleição. Como ainda não fo-
ram definidos os candidatos ao
conselho, a nomeação dos
membros só se dará após o
dia 23 de fevereiro. “Logo
após a confirmação dos can-
didatos ao Conselho, vamos
analisar os nomes para a Co-
missão Eleitoral. Faremos isso
porque a Comissão não pode
ter nenhum membro disputan-
do uma das vagas”, explica
Ohara. Finalizando, ele com-
plemente que a expectativa é
de que todo o processo trans-
corra de forma natural e tran-
qüila. “Não vejo motivos para
alardes. Será uma eleição
muito boa e que, de fato, mar-
ca um período novo dentro do
Bunkyo. Como presidente do
Conselho, sei que ainda há
muito por fazer, mas os tra-
balhos desenvolvidos, princi-
palmente após a aprovação do
novo estatuto, foram positivos.
Os conselheiros estão muito
mais ativos e participando das
decisões do Bunkyo.”

        (Rodrigo Meikaru)

Preservar a cultura japone-
sa através de patrimônios
construídos pelos pioneiros da
imigração. Tal proposta pode
parecer lacônica, ainda mais
prestes a se completar o Cen-
tenário, em 2008, mas a inicia-
tiva parte do próprio Governo
Federal, através do Iphan (Ins-
tituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional). Em pau-
ta, já se discute alguns
parâmetros para o
tombamento de locais
por parte da entidade
– devidamente relaci-
onadas com a história
dos japoneses no Bra-
sil.

A decisão tomada
pelo Iphan até certo
ponto surpreendeu, de
forma positiva, os di-
rigentes da Associa-
ção para Comemoração do
Centenário da Imigração Japo-
nesa no Brasil. Segundo o co-
ordenador da comissão de Cul-
tura, Reimei Yoshioka, uma re-
presentante do Iphan propôs
algumas idéias para dar início
à pesquisa de quais locais se-
riam ideais para o tombamen-

to. “Foi uma iniciativa que nos
pegou de surpresa. Recebemos
a visita de uma técnica do
Iphan, pois é de interesse de-
les verificar e estudar alguns
locais para tombamento. Tra-
ta-se de uma força a mais para
o Centenário”, explica o diri-
gente.

Com a abertura, espera-se
que entidades nikkeis espalha-
das pelo Brasil colaborem com
indicações. Principalmente no
quesito de enviar indicações
de locais, as quais devem se
encaixar no quesito “com aju-
da dos imigrantes japoneses
ou do governo do Japão”. De
antemão, Yoshioka comenta
que um primeiro contato já foi

feito por parte de integrantes
de Pereira Barreto, cidade lo-
calizada no interior de São
Paulo.

“O pessoal de lá mostrou um
certo interesse em querer tom-
bar uma ponte construída mais
ou menos na década de 30 pe-
los japoneses. Hoje ela está
submersa, mas ainda mantém
suas características originais.
Houve até uma filmagem há
pouco tempo para resgatar par-
te da história dessa ponte”, afir-
ma Yoshioka. Tal monumento
citado trata-se da ponte Novo
Oriente, construída em 1932. O
local para construção foi defi-
nido pelo engenheiro Kazuo
Nakashima, que escolheu a
área devido à formação rocho-
sa do terreno. A idéia era en-
curtar a distância entre as mar-
gens do rio Tietê na região. Em
1990, com a formação do lago
da Usina Três Irmãos, a ponte
foi submersa, fato que causou
tristeza na comunidade nikkei
local.

Atualmente, somente três
locais contam com o “selo” de
patrimônio histórico e cultural.
São eles: o Casarão do Chá,

localizado em Mogi das Cru-
zes; o Centro Cultural KKKK,
em Registro; e o Cemitério
Japonês, em Álvares Macha-
do. Para Yoshioka, ainda há
muitas instalações, constru-
ções e outros marcos da cul-
tura japonesa fincadas no Bra-
sil que merecem o mesmo tra-
tamento. “O que falta é divul-
gar mais programas como este
do Iphan”, conclui.

Imateriais – E não são só
monumentos ou construções
que podem ganhar o tomba-
mento. Em uma iniciativa re-
lativamente nova, o Iphan está
selecionando festas e eventos
culturais. O Programa Nacio-
nal do Patrimônio Imaterial
(PNPI), instituído pelo Decre-
to n° 3.551, de 4 de agosto de
2000, viabiliza projetos de iden-
tificação, reconhecimento, sal-
vaguarda e promoção da di-
mensão imaterial do patrimô-
nio cultural. É um programa de
fomento que busca estabele-
cer parcerias com instituições
dos governos federal, estadu-
al e municipal, universidades,
organizações não-governa-

mentais, agências de desenvol-
vimento e organizações priva-
das ligadas à cultura, à pesqui-
sa e ao financiamento.

Para a comunidade nipo-
brasileira, é um filão para que
festas tradicionais que ocorrem
não só em São Paulo como em
todo o Brasil reivindiquem o
reconhecimento. Durante o
primeiro encontro com repre-
sentantes do Centenário, o Ins-
tituto sugeriu alguns eventos
tradicionais em São Paulo,
caso do Tanabata Matsuri e
Hanna Matsuri.

Todavia, quem também en-
tra na briga para obter o reco-
nhecimento é o Tooro Nagashi,
realizdo anualmente em Regis-
tro, no interior de São Paulo.
Como trata-se de um festival
consagrado e reconhecido
como um dos principais da co-
munidade, o Iphan poderia in-
clui-lo como Patrimônio Cultu-
ral Imaterial.

Aos interessados em obter
mais informações, o site do
Iphan é o www.iphan.gov.br e
o telefone para contatos é 11/
3826-0744.

        (Rodrigo Meikaru)

CENTENÁRIO

Iphan estuda locais e eventos ligados à comunidade para tombamento histórico

Tooro Nagashi (acima) pode
ser reconhecido pelo Iphan;
ponte Novo Oriente (ao lado)
também deve ganhar selo

DIVULGAÇÃO
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Ao mesmo tempo em que
a escolha para Conselho De-
liberativo já começa a movi-
mentar os bastidores do Bun-
kyo, o mesmo acontece para
a eleição da nova diretoria. A
cerca de dois meses para a
nomeação dos novos direto-
res, alguns grupos começam
a articular apoios para a elei-
ção do Conselho, a fim de
conseguir, por conseqüência,
votos para a eleição dos diri-
gentes.

De acordo com o presi-
dente do CD Tuyoci Ohara,
é provável que os interessa-
dos em pleitear o cargo de
presidente do Bunkyo come-
cem a promover “campa-
nhas” nos bastidores. “Exis-
te a possibilidade de movi-
mentação política, para se ele-
ger determinados conselhei-
ros. Isso é até certo ponto na-
tural, principalmente porque a
escolha do presidente, dos
vices, do secretário geral e do
tesoureiro virá por parte do
Conselho Deliberativo. Na
verdade, já estou sentindo
uma movimentação para a
eleição de conselheiros influ-
entes”, afirma o dirigente, con-
firmando que espera por “duas
ou três chapas” no pleito.

“Pela experiência e mes-
mo observando o que acon-
tece entre os próprios conse-
lheiros, minha expectativa é
de que entre duas e três cha-

pas concorram à presidência
do Bunkyo”, diz Ohara.

A eleição dos novos dire-
tores de cargos eletivos acon-
tece por meio de chapas. Só
poderão ser eleitos para os
postos os associados que te-
nham pelo menos um ano de
filiação ao quadro associativo,
e que estejam em dia com
seus direitos estatutários. No
caso de associado pessoa ju-
rídica, terá direito a pessoa
natural que a representar le-
galmente por ocasião da elei-
ção.

A chapa que obtiver a mai-
oria dos votos simples – ou
que alcançar metade mais um
dos votos válidos – será con-
siderada eleita. Não havendo
chapa vencedora, haverá o se-
gundo turno de eleição, em
prazo não superior a 30 dias.

Para o atual presidente do
Bunkyo, Kokei Uehara, o
pleito terá de ser “transparen-
te e com muita tranqüilidade”.
Ele, que participou de tumul-
tuadas eleições há dois anos
por meio do voto direto, afir-
ma que “desta vez não have-
rá nada de tumulto. Aliás,
nem gosto dessa palavra, pois
naquela oportunidade não
houve nada disso. O que hou-
ve foi uma concorrência.
Desta vez acredito que não
acontecerá nada disso”, pre-
vê.

                             (RM)

Eleição indireta para diretoria
movimenta bastidores

Apuração na última eleição, em 2005: “momentos tensos”

ARQUIVO

JORNAL NIKKEI

Membros do Bunkyo explicam detalhes do processo eleitoral; jogo político de bastidores começa
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Integrar os jovens da comu-
nidade nikkei da região e man-
ter a tradição das festas de
carnaval no ano em que a en-
tidade comemora 60 anos. Es-
ses são os objetivos dos bailes
e matinês de carnaval promo-
vidos pela Associação Cultu-
ral e Esportiva de Maringá
(ACEMA), que acontecem de
17 a 20 de fevereiro, em Ma-
ringá. Com a animação da ban-
da Lady Laura, as festas têm
ingressos de R$ 3 (matinê) a
R$ 300 (camarote). A Acema
informa que oferece alojamen-
to para visitantes de outras ci-
dades que confirmarem a pre-
sença até o dia 14 de feverei-
ro.

“Esse é o único carnaval
nikkei em Maringá. É uma fes-
ta que propicia a integração e
a participação dos jovens na
comunidade. Esperamos que o
evento organizado seja uma

CIDADES/MARINGÁ

De olho em interação com os jovens, Acema
anuncia Carnaval dos 60 anos e nova diretoria

forma de atrair mais gente para
as comemorações dos nossos
60 anos de atividades”, afirma
o membro do conselho execu-
tivo da Acema, Kioshi Yano.

“Na nossa associação, os
isseis conseguiram passar para
outras gerações a importância
de dar prosseguimento à difu-
são da cultura japonesa. Por
isso, hoje, temos jovens con-

selheiros trabalhando para o
desenvolvimento da entidade”,
afirma Eduardo Temiziro
Suzuki, presidente desde 1° de
janeiro deste ano.

O conselho executivo da
nova diretoria conta, ainda,
com Shudo Yasunaga, Mário
Hossokawa, João Noma, Ka-
tsutoshi Osato e Massayoshi
Siraishi. Os vice-presidentes

são Denzo Komagome, Celso
Seitiro Otake, Armando Emori,
Miguel Iwamoto, Afonso
Akiyoshi Shiozaki, Hélio Sato,
Walter Kazuo Kato, Toshika-
tsu Gondo, Nelson Katsushi-
gue Matsuda e Milton Toshio
Kameoka.

“Queremos manter os bons
serviços realizados na outra
gestão. Até a comemoração do
centenário da imigração, pre-
cisamos integrar o maior nú-
mero possível de pessoas”,
conclui Suzuki.

(Gílson Yoshioka)

CARNAVAL DOS 60 ANOS DA
ACEMA
ONDE: AV. KAKOGAWA, 50 - PARQUE

DAS GREVÍLEAS - MARINGÁ - PR
ENTRADA: R$ 3 A R$ 15 (INDIVIDUAL)
R$ 100 A R$ 300 (MESA OU CAMAROTE)
LOCAL: SALÃO SOCIAL DA ACEMA

QUANDO: 17/02/2007 A 20/02/2007
INFORMAÇÕES: (44) 3263-5433

Kioshi Yano, Eduardo Temiziro Suzuki e Shudo Yasunaga

JORNAL NIKKEI

CIDADES/MOGI DAS CRUZES

Junji Abe pede apoio a Serra
contra aterro no Taboão

O prefeito de Mogi das Cru-
zes, Junji Abe, e o vice-prefeito
Marco Aurélio Bertaiolli entre-
garam no último dia 5 ao go-
vernador José Serra um docu-
mento solicitando apoio contra
a instalação de um aterro sani-
tário regional no distrito do
Taboão. O texto, que também
foi assinado pelo deputado es-
tadual Luís Carlos Gondim
Teixeira, alerta a Serra que há
cinco anos o município inteiro
(autoridades e população), luta
contra a implantação do aterro:

“Esta obra é única e somen-
te de interesse particular da
construtora Queiroz Galvão.
Senhor governador, pedimos em
nome do interesse público de
Mogi, apoio do governo do Es-
tado, contra esse aterro de
altíssimo impacto negativo,
irreversível para Mogi e re-
gião”, destaca a carta.

“A implantação deste ater-
ro será prejudicial para Mogi
em todos os sentidos, com pro-
blemas agrícolas, industriais,
financeiros, na geração de
menos empregos, impacto
ambiental, problemas viários e
muitos outros. Todos sairemos
perdendo, sobretudo a popula-
ção. Só quem ganha é a cons-
trutora”, ressaltou o prefeito.

O governador disse que
não estava a par do problema
e se mostrou disposto a estudá-
lo e a pedir mais explicações à

Secretaria de Estado do Meio
Ambiente.

Fatec – Junji e Bertaiolli, com
demais prefeitos da região,
acompanharam Serra durante
a inauguração da Faculdade de
Tecnologia (Fatec), em
Itaquaquecetuba. Durante o
evento, o governador destacou
a importância da obra para
todo o Alto Tietê:

“Quero agradecer a todos
os prefeitos aqui presentes
através do Junji, que é presi-
dente da Amat (Associação
dos Municípios do Alto Tietê)
e o maior líder político da re-
gião. Até o término do nosso
mandato, queremos dobrar o
número de Fatecs em todo o
Estado e isso fica mais fácil
quando há o apoio dos prefei-
tos, como tivemos aqui”.

Como presidente da Amat,
Junji teve atuação importante
para que o Estado instalasse a
primeira faculdade pública na
região, o que foi reconhecido
pelo prefeito de Itaqua, Arman-
do Tavares Filho: “Quero
agradecer ao Junji e a todo o
apoio que recebemos da Amat
para que esta Fatec se tornas-
se possível”.

A Faculdade de Tecnologia
do Alto Tietê já iniciou sua pri-
meira turma, com 80 alunos, no
curso de Informática com ên-
fase em Gestão de Negócios.

Junji entrega carta e recebe cumprimentos do prefeito José Serra
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PERFIL

Nikkei assume posto de Prefeito
de Aeronáutica de Pirassununga

*KUNIEI KANEKO

A Associação Cultural
Nipo-Brasileira de  Registro
(Bunkyo) realizou no último dia
5 cerimônia de posse de sua
nova diretoria. O evento con-
tou com a presença de cerca
de 80 convidados, entre eles o
prefeito de Registro, Clóvis
Vieira Mendes; o presidente
da Câmara, Nilton Hirota; o
vice-presidente da Aciar, Hé-
lio Borges Ribeiro; o presidente
do RBBC (Registro Base Ball
Club), Mario Soshin Sakuga-
wa; o presidente da Fenivar,
Toshiaki Yamamura; e o artis-
ta plástico Yutaka Toyota.

Em seu discurso, o novo
presidente do Bunkyo, Rubens
Shimizu, pediu a união e a co-
laboração de todos, a exemplo
da gestão anterior, que teve à
frente Kunihiko Takahashi.
Ao transmitir o cargo, Taka-
hashi fez um balanço de sua
administração e agradeceu aos
diretores e associados da enti-
dade, prefeitura, RBBC, e ou-

tras associações que colabo-
raram e apoiaram seu manda-
to.

Oridio Shimizu, diretor-su-
perintendente do Banco Suda-
meris, instituição que está pa-
trocinando a construção de
sete esculturas assinadas pelo
artista plástico Yutaka Toyota,
entregou um cheque de R$
40.000,00 referente a segun-
da parcela do projeto.

Uces – A Uces (União Cultu-
ral e Esportiva Sudoeste) reali-
zou no dia 28 de janeiro, na sede
do Bunkyo de São Miguel Ar-
canjo, Assembléia Geral Ordi-
nária que reelegeu Hélio Keiichi
Mori, de São Miguel Arcanjo,
para mais um mandato. Foram
reeleitos também Kuniei Kane-
ko, de Registro, 1º vice-presi-
dente; Mitsuru Minami, de Pi-
lar do Sul, como 2º vice-presi-
dente; e Nobuki Takano, de Ibi-
úna, 3º vice-presidente.

*Kuniei Kaneko é diretor de Divul-
gação do Bunkyo

CIDADES/REGISTRO

Rubens Shimizu toma posse
na presidência do Bunkyo

Da esq. p/ dir.: Shimizu (o novo presidente), Yamamura (1º vice-
presidente) e Sato (2º vice-presidente)
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IPK promove treinamento no Detran; Victor Kobayashi estreita
relações com Brasília para projetos na área social

O IPK (Instituto Paulo Ko-
bayashi) continua seu trabalho
social. Desta vez, com um trei-
namento no Detran de São
Paulo. Após a cartilha “Huma-
nização do Atendimento ao Cli-
ente” ter se tornando uma re-
ferência didática, a entidade
realizou no Detran-SP palestras
e cursos de “Humanização do
Atendimento ao Cliente”, diri-
gido a policiais militares daque-
las divisões, na primeira quin-
zena de janeiro. “O resultado
não poderia ser mais surpreen-
dente e proveitoso pelo conteú-
do que associa as dimensões
humanas, sociais e econômicas,
fornecendo uma visão instigan-
te aos participantes”, confirma
o major da Polícia Militar e di-
retor da Divisão de Controle e
Fiscalização de Trânsito, Rena-
to Conceição.

Nas palavras do oficial da
PM, “no Detran predomina a

consciência de que o profissi-
onal que trabalha no setor de
atendimento deve valorizar a
questão da cidadania, mesmo
que enfrente situações emba-
raçosas de condutores penali-
zados por infrações ou crimes
de trânsito e que se dirigem ao
Detran para resolver seus pro-
blemas”. Outro que também
apoiou a iniciativa foi o capi-
tão Sérgio Moyses de Assis,
que concorda com o colega.
“Em razão da complexidade do
público heterogêneo atendido
pelo Detran, é aqui que o pro-
fissional militar exercita suas
habilidades de autêntico agen-
te da autoridade de trânsito,
promotor psicossocial de sen-
so comum e operador do sis-
tema econômico.”

Ciente de que o trabalho
rendeu os frutos desejados, o
presidente do IPK, Victor Ko-
bayashi, mostrou-se satisfei-

to com o resultado da iniciati-
va. “Sentimo-nos honrados
pela oportunidade de estabe-
lecer intercâmbio com a Polí-
cia Militar e o Detran e po-
dermos debater conteúdos e
tratamentos didáticos relacio-
nados a treinamentos. Tudo
com base em experiências e
conhecimentos consagrados
por organizações e empresas
nacionais e internacionais bem
sucedidas”, avalia.

Brasília - Logo após o treina-
mento no Detran, Victor Koba-
yashi esteve em Brasília, no Dis-
trito Federal, para acertar alguns
detalhes com órgãos governa-
mentais, além de comparecer à
posse dos deputados federais,
ocorrida no último dia 1.

Entre as visitas, destaque
para a Embaixada do Japão no
Brasil, onde foi levar os cum-
primentos do Instituto e colo-

car à disposição sobre proje-
tos para o futuro. Logo depois,
foi a vez do Ministério das
Relações Exteriores receber a
visita do presidente do IPK.

No saldo final, Kobayashi
afirma que os contatos foram
produtivos, mesmo ainda não
podendo “abrir” sobre o que,
de fato, fora conversado nas
reuniões. Entre as ações, ele
promete mais dinamização
com os nikkeis e também com
os não descendententes “Fo-
ram visitas de cordialidade,
para levar o apoio do IPK e
nos colocar à disposição para
qualquer trabalho que os ór-
gãos governamentais venham
desenvolver. Contudo, o ano
de 2007 promete ser ainda
mais ativo, pois já estamos pen-
sando em ações sociais para a
população. Inclusive para a
comunidade nipo-brasileira”,
afirma.

SHINENKAI
O Departamento de Canto da Liga
se reunirá com todos os diretores
e membros dos Departamentos da
Cantos das associações filiadas
para tratar de vários assuntos de
interesse do Departamento bem
como para se confraternizarem
com o shinenkai. Será no dia 10
de fevereiro, na sede da Associa-
ção Cultural e Esportiva de
Arapongas, em Arapongas.

BEISEBOL
Londrina vai sediar no dia 24 o 2º
Torneio Classificatório Norte-Pa-
ranaense de Beisebol Pré-Infantil
e o 21º Campeonato Seletivo Nor-
te-Paranaense de Beisebol Júnior,
no campo da Acel. Nos dias 24 e

PARANÁ

Informe da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná e da Liga Desportiva e Cultural Paranaense
25 será realizado em Curitiba a
segunda edição do Torneio Clas-
sificatório Sul-Paranaense de Bei-
sebol Pré-Infantil.

SOFTBOL E GATEBOL
O 9º Torneio Aberto “Katsuhiro
Hissamura” de Softbol Masculi-
no será realizado no dia 25 no cam-
po da Acel, em Londrina.  O 6º
Campeonato Paranaense de
Gatebol para Idosos, será no Es-
tádio Teisaku Numata, no Imin-
Center, em Rolândia.

JURADOS DE CANTO
O Departamento de Canto da
Liga/Aliança promove o Seminá-
rio de Jurados de Canto e tem por
finalidade a reciclagem. Dia 25, na

sede da Aliança, em Londrina.

INTERCÂMBIO
BRASIL-JAPÃO
A Aliança Cultural Brasil-Japão
do Paraná está recebendo inscri-
ções de pessoas interessadas e
que tenham o curso superior (3º
grau), para participarem do inter-
câmbio entre a Aliança e a Uni-
versidade de Meio, (Okinawa-Ja-
pão), num período de 12 meses.
Os candidatos(as) devem arcar
somente com as despesas de pas-
sagens, ter conhecimento básico
da língua japonesa. Demais infor-
mações poderão ser obtidas pelo
tel. (43) 3324-6418) ou na Rua Pa-
ranaguá, 1782 em Londrina. As
pessoas interessadas deverão

apresentar currículo.

CURSO RÁPIDO DE
JAPONÊS, PORTUGUÊS.
A Escola Modelo já está receben-
do inscrições e matrículas para
cursos rápidos de japonês, e de
português para japoneses. Inscri-
ções abertas também para o cur-
so normal de japonês para novas
turmas de crianças e adultos.

CURSO DE CHINÊS
Em parceria com o professor
Hanpan, a Aliança está destinan-
do uma sala para os interessados
em freqüentar um curso de chi-
nês (mandarin).  Mais informa-
ções com Márian pelo tel.: 43/
3324-6418.

Otenente coronel
intendente da Acade-
mia de Força Aérea

(AFA), Duarte Tomoyoshi
Horimoto, tomou posse ontem (9)
como prefeito de Aeronáutica de
Pirassununga, unidade responsá-
vel pela administração das mais
de 500 unidades residenciais da
AFA. Ele assume o cargo que
até então era ocupado pelo te-
nente coronel intendente Odilor
da Silva Lopes.

Em entrevista ao Jornal
Nikkei, Horimoto afirmou
que é um “vislumbre” assu-
mir o cargo. “Quando in-
gressamos na carreira mili-
tar, somos treinados para co-
mandar uma unidade e ocu-

par esse posto significa que
estamos atingindo nossa fi-
nalidade”,  explicou
Horimoto, lembrando que,
antes dele,  outros dois
nikkeis ocuparam o cargo, o
tenente Azakura (72) e o ca-
pitão Watanabe (76/77).

Casado com Maria Lúcia
Takakura, com quem tem o
casal de filhos Alessandra
Tiemi e Eduardo Tomoyoshi,
Horimoto nasceu no dia 8 de
maio de 1962 na capital pau-
lista. Ingressou na carreira
militar em 1978 e contabiliza
98 horas de vôo.

Entre outros cargos, foi
chefe da Seção de Alienação
(2TSU-2) da Divisão de Su-

primento (TSU) do Parque
de Material Aeronáutico de
São Paulo (Pama-SP); che-
fe da Seção de Armazena-
gem (1TSU) da Subdivisão de
Suprimento (TSU) do Pama-
SP; chefe da Divisão Admi-
nistrativa (DA) do Quarto
Serviço Regional de Aviação
Civil (SERAC-4) e chefe da
Seção de Apoio Administra-
tivo (SAA) da Comissão de
Promoções de Oficiais da
Aeronáutica (CPO).

Foi condecorado com a
Medalha Militar de Bronze
(90), Medalha Militar de Pra-
ta (99) e Medalha Mérito
Santos-Dumont (03).

(Aldo Shiguti)O coronel Duarte Horimoto

DIVULGAÇÃO



6 JORNAL NIKKEI São Paulo, 10 de fevereiro de 2007

TERCEIRA IDADE

Atividade física pode contribuir
para vida saudável dos idosos

LIBERDADE

Ano Novo Chinês chega
com grande comemoração

Pela segunda vez, o bairro da
Liberdade servirá de palco para
a festa mais importante do ca-
lendário chinês: a chegada do
Ano Novo, que será comemo-
rada hoje (10) e amanhã (11). A
comemoração em São Paulo
acontece uma semana antes da
verdadeira virada na China. Na
realidade, o Ano do Porco (ou
Ano do Javali para os japone-
ses) chega no próximo dia 18.

Com entrada gratuita, a se-
gunda edição do evento será
novamente organizada pela
JCI Brasil-China, que instala-
rá um palco na Praça da Li-
berdade para apresentações
de músicas, danças e artes
marciais. Os shows pirotécni-
cos que caracterizam a che-
gada do Ano Novo na China
também farão parte da festa.

Nas ruas, serão montadas
barracas enfeitadas com símbo-
los chineses, pelas quais o públi-
co poderá conhecer mais sobre
a cultura, como as diversas téc-
nicas de artesanato, pintura, feng
shui, horóscopo chinês e a am-
pla culinária chinesa.

Hoje, a comemoração tem
início ao meio-dia e se estende-
rá até as 20 horas. Já amanhã,
o público ganhará uma hora a
mais com o início da festa pro-
gramado para às 11 horas.

Segundo o diretor da JCI
Brasil-China, Willian Lin, a fi-
nalidade do evento é apresen-
tar a cultura milenar chinesa aos
brasileiros e manter a tradição
viva entre os imigrantes e des-
cendentes que vivem no Bra-
sil. E parece que o objetivo será

alcançado. No ano passado, na
estréia do evento, mais de 160
mil pessoas participaram da
Festa do Ano Novo Chinês, na
Liberdade. Para este ano, os or-
ganizadores esperam mais.

A comemoração - O Ano
Novo é o maior feriado da
China, quando muitas pessoas
viajam para encontrar seus
familiares e tudo pára por cer-
ca de 15 dias.

Na preparação da comida
não podem faltar frutos do mar
ou do rio, pois o som da pala-
vra peixe é o mesmo da fartu-
ra e por isso eles são os prefe-
ridos na mesa da celebração.

Apesar da preferência, os
chineses comem de tudo na
virada do ano: carne de porco,
pato, legumes, sopa, sobreme-
sa. Para beber, chá, cerveja e
a bebida destilada tradicional
do país, feita de cereais (com
cerca de 60% do valor alcoó-
lico). Eles só comem após a
meia-noite.

Na vestimenta, os chineses
preferem tudo novo. As mu-
lheres usam vermelho com
dourado e os homens azul-
marinho com dourado.

De acordo com a crença
chinesa, no Ano do Porco have-
rá um grande aumento da po-
pulação na China, pois, segundo
eles, as crianças que nascerem
sob o signo de Porco serão ri-
cas e terão muito sucesso. Logo
nos primeiros meses desse novo
ano, milhares de crianças nas-
cerão com a promessa de uma
vida farta e rica.

Evento espera reunir cerca de 160 mil pessoas na Liberdade
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ARTES PLÁSTICAS

Bunkyo abre inscrições
para curso com Bin Kondo

Prosseguem as inscrições
para o Curso de Pintura Bun-
kyo (Sociedade Brasileira de
Cultura Japonesa e de Assis-
tência Social), ministrado pelo
artista plástico Bin Kondo há
mais de 30 anos.

O curso será desenvolvi-
do durante todo o ano de
2007, tendo como enfoque a
pintura sobre tela, destinada
ao público adulto. O conteú-
do refere-se à técnica de pin-
tura em tinta a óleo ou acríli-
co e noção de proporção e
composição.

Os interessados podem es-
colher uma das três turmas
(segunda, quarta ou sexta fei-
ra), no horário das 14h às 17h.

A taxa de matrícula é de R$
100,00 (sendo que os associa-
dos do Bunkyo têm desconto
de 20%) e a mensalidade é de
R$ 100,00. No ato da inscri-
ção, o interessado deve trazer
duas fotos 3x4 recentes.

Mais informações na secre-
taria do Bunkyo (R. São Joa-
quim, 381, Liberdade) ou pelo
tel.: 11/3208-1755 – e-mail:
bunkyosp@bunkyo.org.br

DIVULGAÇÃO

Enfoque das aulas com o artista plástico será pintura sobre tela

BIOENGENHARIA

Físico nikkei desenvolve porcelana produzida
com ossos bovinos e matéria-prima nacional

Há cinco anos, o físico
Ricardo Yoshimitsu Miyahara
tem se dedicado ao desenvol-
vimento de uma porcelana de
ossos que seja produzida com
matéria-prima 100% nacional.
Descoberto no século 18 como
uma tentativa de se reproduzir
porcelanas chinesas, o mate-
rial, cuja fabricação ainda é
inédita no Brasil, mistura cin-
zas de ossos - obtida pela
calcinação de ossos bovinos -,
caulim (tipo de argila) e
feldspato (rocha dotada de pro-
priedade fundente) na sua for-
mulação.

Em relação às tradicionais,
a porcelana de ossos é mais
branca e translúcida, tem uma
resistência mecânica maior e
pode ser utilizada em diversos
segmentos, desde louças a im-
plantes dentários.

Graduado em Física pela
Universidade Federal de São
Carlos e doutor em Engenha-
ria de Materiais pela Escola
Politécnica da Universidade de
São Paulo (Poli/USP), Miya-
hara resolveu iniciar a pesqui-
sa depois de identificar que o
Brasil era um produtor em po-
tencial do material. “O Brasil

é um dos maiores criadores de
gado bovino de corte e um
grande produtor de porcelana
tradicional. Nós já temos ma-
téria-prima e só faltava desen-
volver a tecnologia”.

Comercialização  - Para a co-
mercialização do produto, que
pode ser utilizado até em im-
plantes ósseo, dois estudos ain-
da precisam ser realizados.
“Temos de estudar a aplicação
de esmalte e também a resis-
tência do material antes da
queima, que ainda é baixa.
Para a produção caseira não

tem problema, mas em escala
industrial fica complicado ma-
nusear a peça com muita deli-
cadeza”, explica Miyahara.

Quanto ao custo do produto,
o físico acredita que o preço seja
mais barato que a porcelana de
ossos importada de países como
a Inglaterra, mas que será mais
elevado se comparado à porce-
lana tradicional. “Para a produ-
ção das cinzas se gasta muita
energia com a etapa de queima”,
justifica o nikkei, que calcula que
serão necessários mais dois ou
três anos para que os demais es-
tudos sejam finalizados.

DIVULGAÇÃO

Ossos bovinos correspondem a cerca de 50% da mistura Em relação a tradicional, porcelana de ossos (dir) é mais branca e resistente

Qualidade de vida, soci-
abilização e hábitos
saudáveis são caracte-

rísticas que garantem um en-
velhecimento tranqüilo e sadio
para aqueles que chegam à ter-
ceira idade.

É fato que todos optam por
uma velhice calma e sossega-
da, mas para atingir esse obje-
tivo, o idoso precisa assumir
sua condição e encarar a ve-
lhice de uma forma natural.
Inúmeros cursos, atividades e
programações destinadas aos
velhinhos prolongam a vida e
garantem o bem-estar.

Estudos garantem que o
homem vive mais quando pra-
tica atividades físicas e quan-
do é feliz. Dentro da comuni-
dade nikkei, são muitos aque-
les que procuram uma rotina
mais agitada do que simples-
mente ficar em casa a tarde
toda, assistindo programas de
televisão, sentado em sua pol-
trona.

A equipe de Rádio Taisso
no Brasil é um grande exem-
plo de motivação para a ter-
ceira idade. Todos os dias de
manhã um grupo de senhores
e senhoras se reúnem e prati-
cam seu exercício durante
meia-hora. “Fazemos alonga-
mento e radio taisso. Meche-
mos todas as partes do corpo
e as juntas. É indicado para
todas as idades, mas em espe-
cial para os idosos”, revela
Aiko Tachibana, vice-presiden-
te do grupo e instrutora dos
movimentos.

A prática do Rádio Taisso
pode ser encontrada em diver-
sas regiões de São Paulo, es-
pecialmente no campo de fu-
tebol (local cedido pela Prefei-
tura de São Paulo) na Praça
da Árvore e na Praça da Li-
berdade.

Essas atividades promovem
um entrosamento maior entre

“Sua qualidade de vida
depende de você”. Este foi
o tema da 2ª Feira da Saúde
do Hospital Santa Cruz, rea-
lizada na última sexta-feira
(2), no Centro Universitário
Assunção – UNIFAI.

Com início às nove da ma-
nhã, o evento durou até às
17 horas e mostrou a impor-
tância de eventos voltados à
saúde da comunidade.

Foram realizadas três
palestras para os presentes
com os seguintes temas:
“Lar e Qualidade de Vida”,
“Alimentação e Qualidade
de Vida” e “Atividade Físi-

ca e Qualidade de Vida”.
A primeira palestra foi mi-

nistrada pelo designer Marce-
lo Hosenbaum, que comentou
sobre a importância de viver
num ambiente agradável.

Após os conselhos de
Hosenbaum, a nutricionista do
Serviço de Nutrição e
Dietética do Hospital Santa
Cruz, Marisa Senra, apresen-
tou dicas de como guardar ali-
mentos na geladeira, a impor-
tância de comer bem e expli-
cou que os alimentos não po-
dem ficar por muito tempo
guardados, pois além de estra-
gados, perdem os nutrientes

Hospital Santa Cruz realiza Feira da Saúde com
palestras sobre qualidade de vida para idosos

necessários para o corpo.
E para finalizar, a pro-

fessora Lucia Barbosa,
mestre em Ciências da Saú-
de pela UNIFESP, falou so-
bre atividades físicas. Le-
vantar cedo, caminhar e não
ficar parado por muito tem-
po em pé, foram umas das
dicas apresentadas pela
palestrante.

O evento chegou a reu-
nir cerca de mil nikkeis inte-
ressados em melhorar seus
comportamentos e atitudes
que podem garantir uma
melhor qualidade de vida.

                               (AI)

tos lugares oferecem
turmas especialmen-
te para eles. “É uma
forma de se divertir
se exercitando, além
de conhecer pessoas
novas”, conta Noriko
que pretende iniciar
suas aulas a partir do
mês que vem.

Realizar trabalhos
voluntários enrique-
ce o dia-dia daqueles
que não possuem
muitas opções de ati-
vidades. O Hospital
Santa Cruz oferece
vagas para senhoras
voluntárias que este-
jam dispostas a visi-

tar os pacientes em seus quar-
tos e ajudar a entretê-los.

Ao contrário do que muitos
pensam, a vinda da terceira ida-
de não precisa ser sinônimo de
ócio e doença. Para chegar aos
70 e 80 anos com ótima saúde
e feliz, basta apenas ter a von-
tade de viver bem.

(Aline Inokuchi)

os idosos nikkeis, que prova-
velmente tiveram uma vida di-
fícil ao ingressar no Brasil.
“Hoje estou sossegada. Estou
fazendo o que eu quero”, re-
vela Noriko Inokuchi, 77 anos
e praticante de Rádio Taisso.

E se enganam aqueles que
acham que estão muito velhos
para se exercitar, viajar e até

mesmo festejar.  Além do
taisso diário, o grupo viaja, faz
piqueniques, organiza passeios
e festas. “Viajamos para luga-
res lindos, vimos coisas lindas
que ficam na lembrança. ”,
conta Aiko.

Outra atividade que atual-
mente faz sucesso entre os ido-
sos é a dança de salão. Mui-

Idoso precisa assumir sua condição e encarar velhice de forma saudável

ARQUIVO PESSOAL
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ESPETÁCULOS

Issao Imamura prepara festival
com ilusionistas do exterior

Pioneiro na arte do
ilusionismo no país e
atuando há mais de 20

anos no ramo, o nikkei Issao
Imamura prepara o que ele
mesmo considera um de seus
maiores números na carreira:
sair em turnê Brasil afora com
amigos do exterior e levar di-
vertimento a um maior núme-
ro de pessoas. Longe de ser
apenas uma apresentação co-
mum, a idéia é transformar o
evento, chamado de Internati-
onal Magic Festival, no maior
empreendimento em termos
de mágica e ilusionismo da
América do Sul. Pretensão?
Não para o nikkei, que conta-
rá com o suporte de um dos
mais respeitados produtores
artísticos, Manoel Poladian,
para tocar o projeto.

Com início marcado para o
dia 7 de março no Rio de Janei-
ro, o espetáculo contará com a
participação de seis estrelas in-
ternacionais da mágica: Mike
Michaels (o mago robótico) e
Sylvester – The Jester (Mágico
Cartoon) ambos dos Estados
Unidos; Mikel Szanyiel (cam-
peão mundia de magia cômica)
e Jerome Murat (a Estátua) da
França; além do mexicano
Ayala (Mágico do Ano pela
Academia de Artes Mágicas de
Hollywood) e o espanhol Juan
Mayoral (campeão mundial de
mágica). Como anfitrião, Issao
Imamura fará as honras da
casa, bem como apresentar al-
guns números que prometem
encantar o público.

Empolgado com o mais
novo desafio na carreira,
Imamura confirma que a rea-

lização do Festival é um dos
grandes sonhos desde que co-
meçou a atuar no ramo. Sem-
pre de bom humor, o nikkei
afirma ainda que, diferente-
mente de suas apresentações,
a confecção do projeto não foi
“um passe de mágica”. “É um
sonho poder realizar no Brasil
um festival desse porte. Tanto
para mim quanto para o Ma-
noel Poladian, pois será a pri-
meira vez que juntaremos pro-
fissionais internacionais de por-
te. A idéia por trás disso tudo
é, além de entreter o público
brasileiro, provar que o Brasil
pode receber e realizar even-
tos grandiosos”, afirma.

No total, cada artista terá
aproximadamente 10 minutos
para mostrar seus números.

Como cada um tem uma linha
específica, diversidade é o que
não faltará para divertir os pre-
sentes. De acordo com o anfi-
trião, “será um conglomerado
de estilos diferentes, o que,
certamente, não deixará os es-
pectadores dispersos”. “Como
cada um terá 10 minutos, o
show completo terá aproxima-
damente 70 minutos. E isso,
em um show de mágica, é mais
do que suficiente para deixar
todos satisfeitos. Ainda mais
pela oportunidade de ver de
perto alguns ícones mundiais”,
completa.

Além dos cariocas, os
paulistas também terão a opor-
tunidade de conferir ao vivo os
magos da mágica. Por aqui, o
Festival acontece de 28 de mar-

ço a 8 de abril no Tom Brasil.
Como se trata da primeira edi-
ção, ainda é cedo para calcular
quantas pessoas comparecerão
às casas. Em um primeiro mo-
mento, no total os organizado-
res esperam entre 50 a 100 mil
pessoas durante toda a turnê.

“Sem dúvida nenhuma pos-
so garantir que será um mar-
co para o ilusionismo nacional.
Se hoje já estamos evoluídos,
inclusive com empresas espe-
cializadas em ilusionismo, é gra-
ças aos esforços de pessoas
que acreditam no setor. Tenho
certeza que essa é uma ban-
deira que os empresários e
produtores estão levantando
com muito carinho”, finaliza
Imamura.

        (Rodrigo Meikaru)

Como todo
adolescente, aos
18 anos Issao
Imamura teve de
decidir qual seria
o rumo de sua
vida. Até aí, nada
demais, afinal, é
chegada a hora de
escolher a carrei-
ra profissional.
Entretanto, para o
jovem nikkei a es-
colha não foi fácil:
teve de trocar o
curso de Direito para seguir uma
área até então desconhecida
pelos brasileiros, o ilusionismo.
Para os pais, claro, foi um colap-
so. Mas, para o jovem empreen-
dedor, seu destino já estava de-
marcado. “Quando decidi seguir
para o ilusionismo, falei ao meu
pai: ‘Serei um ilusionista’. Na
hora ele não acreditou e não
botou muita fé. Mesmo assim
decidi ir para os Estados Unidos
estudar a arte da mágica. Até
então não existiam profissionais
no Brasil”, relembra ele.

De lá para cá tudo mudou em
sua vida. De volta ao Brasil,
Issao deu início efetivamente a
sua carreira, com apresentações
em São Paulo e, em seguida, para
outros estados. Traçando um
comparativo – e com o perdão do
trocadilho – dá a impressão de
que tudo fora “um passe de má-
gica”. “Mas não foi bem assim. A
mágica e o ilusionismo no Brasil
sempre foram tratados como um
hobby, apenas uma diversão.
Quando apresentei os primeiros
números realmente profissionais,
as pessoas começaram a olhar
com outros olhos. Depois disso
vimos um ‘boom’ de mágicos”,
confirma, lembrando também que
um dos primeiros grupos que
surgiu daquela época foi o The
Oriental Magic Show, liderado
por Ossamá Sato. “É um dos mais
tradicionais e muito amigos.”

Hoje, afirma que o ritmo de
trabalho é intenso, cerca de 18
horas por dia. Entre as tarefas,
estão a de estudar técnicas de

ilusionismo e aproveitar para in-
cluir algum número novo nos es-
petáculos. Paralelamente, está o
de repassar seus conhecimentos
através de cursos para novos
profissionais e o de administrar
o escritório. Isso sem contar as
apresentações empresariais e
aparições nos canais televisivos.
“É uma vida muito corrida, mas
que me dá prazer. São tantas as
atividades que não dá nem tem-
po de pensar em outras coisas”,
diz, complementando que, se con-
vidado, pode planejar algo inédi-
to para o Centenário da Imigra-
ção, em 2008. “Seria muito bom
me apresentar para a comunida-
de e fazer parte dessa comemora-
ção. Ainda mais se a Família Im-
perial estiver presente.”

Sem perder tempo, Issao
também projeta algo que até en-
tão não há divulgação, a de le-
var a mágica às pessoas caren-
tes. Para tanto, espera contar
com apoio de amigos e patroci-
nadores para levar adiante a
idéia. “O Brasil é um país mági-
co. É um sonho também poder
unir a mágica e o ilusionismo
para projetos sociais. Vontade
não falta”, adianta o nikkei, que
hoje, decorridos 20 anos de car-
reira, prevê evoluções no con-
texto artístico brasileiro: “Como
mágico, quero que o Brasil cres-
ça muito. Mas não como mági-
ca. Com trabalho e dedicação.
Isso tanto nas artes, como no
desenvolvimento social por
completo.”

                                         (RM)

Ilusionista nikkei faz balanço
dos 20 anos de carreira

CINEMA

Cartas de Iwo Jima apresenta batalha pela
ilha na visão dos soldados japoneses

Depois de O Último Samu-
rai, pelo qual foi indicado ao
Oscar como Melhor Ator Co-
adjuvante, e de Memórias de
uma Gueixa, Ken Watanabe
volta às telas para mais uma
superprodução baseada em
tradições e histórias nipônicas.
Em Cartas de Iwo Jima, de
Clint Eastwood, ele interpreta
o tenente-coronel Tadamichi
Kuribayashi, que comandou
com inteligência, estratégia e
sensibilidade o exército japo-
nês na batalha contra os Esta-
dos Unidos pela ilha de Iwo
Jima.

O confronto ocorreu há 62
anos e, em quase 40 dias de
combate, cerca de sete mil
soldados americanos e 20 mil
japoneses foram mortos. Car-
tas de Iwo Jima traz aos es-
pectadores os acontecimentos
com a perspectivas dos japo-
neses, ao contrário do realiza-
do em A Conquista da Hon-
ra, que estreou nos cinemas no
último dia 2 de fevereiro e
aborda os fatos com a visão
dos americanos.

Décadas depois da dispu-
ta pela terra vulcânica – con-
siderada como uma fortaleza
em defesa a ataques ao Ja-
pão – foram encontradas cen-
tenas de cartas enterradas na
ilha e por elas ficaram conhe-
cidas passagens dos dias vi-
vidos pelos homens que per-
deram suas vidas para prote-
ger Iwo Jima.

Além das correspondênci-
as, Eastwood procurou rela-
tos sobre o acontecimento em
livros japoneses e chegou a
encontrar uma publicação que
trazia cartas do general
Kuribayashi, Picture Letters
From Commander in Chief,
de Tsuyuko Yoshida. O rotei-
ro da obra foi levada a Tóquio
para que autoridades no as-
sunto pudessem verificar a
precisão dos fatos e o diretor

chegou até a conversar com
o neto de Kuribayashi, o filho
do tenente-coronel Takeichi
Nishi (também retratado no
filme com interpretação de
Tsuyoshi Ihara) e o diretor da
Associação de Veteranos de
Iwo Jima.

Visita à família – Para viver
o general, que instruiu os sol-
dados a matarem pelo menos
dez inimigos antes de serem
mortos e a não desistirem da
luta, Watanabe fez pesquisas
por conta própria e chegou a
visitar a cidade natal e a famí-
lia de Kuribayashi. Numa in-
terpretação brilhante, o ator
mostrou o lado humano de um
comandante que liderou uma
guerra e uma equipe ciente de
que eram remotas as possibili-

Ken Watanabe (dir) interpreta o general Tadamichi Kuribayashi

MERIE W. WALLACE

dades de sair de lá vitorioso e
com vida.

Entre os recrutas de desta-
que está Saigo, um padeiro
inconformado com os motivos
que o fez abandonar a esposa
grávida. Interpretado por
Kazunari Ninomiya – popular
no Japão por integrar o grupo
Arashi -, o saldado é um dos
que foram salvos pelo general
de agressões realizadas por
comandantes do exército.

Cartas de Iwo Jima está
previsto para estrear na próxi-
ma sexta-feira, dia 16, e conta
com Eastwood como diretor e
produtor e Steven Spielberg (A
Lista de Schindler e O Resga-
te do Soldado Ryan) e Robert
Lorenz (Menina de Ouro e As
Pontes Madison) como produ-
tores.

Quem aprecia música eru-
dita, em especial Villa Lobos,
Ernesto Nazareth, Chopin e
Nepomuceno, poderá conferir
uma apresentação de primei-
ra no Mube (Museu Brasileiro
da Escultura), amanhã (11), a
partir das 16 horas.

Em recital de piano, Ai
Yazaki executará obras de
grandes nomes da música
como Villa Lobos, numa
apresentação aberta ao pú-
blico. “Todos os domingos
tem um recital de música eru-
dita no MUBE, já é bastante
conhecido. Quando me con-
vidaram para participar, fi-
quei muito honrada”, revela
a pianista.

A apresentação será divi-
dida em três etapas, na qual a
primeira reunirá músicas bra-
sileiras como “Confidências,
Escorregando e Odeòn” de
Nazareth, “Noturno” de
Nepomuceno e “Maquinha” e
“O cravo brigou com a rosa”
de Villa – Lobos.

Já na segunda parte do con-
certo, Ai Yazaki apresentará
músicas tradicionais japone-
sas, já bastante conhecidas
entre os nikkeis, como “Aka
Tombo Red Dragonfly” e
“Kozabuo Hirai” de Haruna
Miyake.

MÚSICA

Ai Yazaki mostra obras de grandes nomes da
música erudita em concerto no Mube

Na última parte, músicas de
Chopin, como a Valsa op. 18 e
Scherzo nº 2 op. 31, fecharão
o evento com chave de ouro.
“Geralmente faço apresenta-
ções com músicas populares,
mas dessa vez será no piano
solo e música erudita”, conta
Ai Yazaki.

Segundo a nikkei, essa é
uma oportunidade muito boa,
pois explora um outro lado de
seu trabalho. “Eu componho
também. Faço músicas que
misturam a cultura brasileira
com a japonesa. É uma forma

de divulgar a música japonesa
no Brasil e vice-versa. Esse
concerto mostrará um outro
lado de meu trabalho”, acres-
centa.

RECITAL DE PIANO AI YAZAKI
DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2007
HORÁRIO: A PARTIR DAS 16 HORAS

LOCAL: MUBE (MUSEU BRASILEIRO DA

ESCULTURA)
AVENIDA EUROPA, 218 – JARDIM

EUROPA     SÃO PAULO/SP
ENTRADA: R$ 10,00 E R$ 5,00
(ESTUDANTES E APOSENTADOS)
INFORMAÇÕES: (11) 3081-8611

Pianista mesclará músicas de compositores eruditos e populares

DIVULGAÇÃO

Issao Imamura: “O Brasil é um país mágico. Por isso, decidimos realizar este projeto grandioso.”

MARCUS IIZUKA

Issao foi o precursor do ilusionismo nacional

MARCUS IIZUKA
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O currículo é vasto e im-
pressiona, principalmente aos
que viram Maurício Takeda,
na adolescência, com a gui-
tarra na mão indo para os
ensaios da ‘banda de gara-
gem’. Quem se acostumou
com a imagem do estudante
associada aos clássicos do
rock’n’roll pode estranhar ao
encontrar seu nome como vi-
olinista da Orquestra Sinfôni-
ca Municipal de São Paulo e
da Orquestra Jazz Sinfônica
do Estado de São Paulo, ou
mesmo nos créditos finais do
show de fim de ano do Ro-
berto Carlos.

A diversão dos tempos de
escola virou carreira. O que
antes era apenas um passa-
tempo agora o deixa sem tem-
po para outras coisas, inclu-
sive para dormir. De segun-
da a sexta, das 9h às 12h30,
ele está no Teatro Municipal.
Às segundas, terças e quin-
tas ele tem de correr para os
ensaios da Sinfônica do Es-
tado, que começam às 14h30
e prosseguem até 17h30. Há
ainda as aulas diárias da fa-
culdade de Música, que ele
resolveu cursar para aperfei-
çoar os conhecimentos em
guitarra e jazz.

A agenda parece estar

lotada, mas Takeda é otimista
e acredita que sempre há tem-
po para novas investidas. Ele
toca música celta no grupo
Nhame e acaba de formar um
quinteto erudito de cordas, que
estreou em Poços de Caldas
(MG) no mês passado. “Dur-
mo pouco. Vou para cama por
volta das 2h e acordo às 7h”,
conta o violinista, que além do
Sweet Charity também parti-
cipou da montagem do Mági-
co de Oz e de um espetáculo
com Marília Pêra. “Ela e a
Cláudia (Raia) são fantásticas.
Quando as vi atuando ao vivo
entendi que não é à toa que
são famosas”.

Takeda já dividiu palco com

Ney Matogrosso, Lenini, Mil-
ton Nascimento e também
teve a oportunidade de “to-
car com os ídolos”. “Teve um
show que reuniu Alice Cooper
e Alan Parsons e eu acabei
fazendo uma participação”,
relembra o músico, que co-
meçou a sobreviver da pro-
fissão com shows em casa-
mentos. “Eu larguei o curso
de Arquitetura em Santos
para estudar violino, com o
instrumento emprestado do
pai do vocalista da banda dos
tempos de escola. Tive de me
dedicar muito porque come-
cei tarde. Foi uma opção
‘kamikaze’”.

(L.K.)

De guitarrista de ‘banda de garagem’ a violinista de
orquestra, Maurício Takeda já tocou até com ídolos

Takeda, que largou trocou Arquitetura pelo violino: opção ‘kamikaze’

JORNAL NIKKEI

MUSICAL

Estrelado por Cláudia Raia, Sweet Charity conta
com nikkeis de talento no elenco e na orquestra

JOÃO CALDAS

Superprodução ficará em cartaz até abril em SP; equipe embarca para temporada em Portugal

Keila e Kimura mostram no palco o potencial que contou pontos nas seleções de vários musicais

Nova York, década de
70. No camarim de
uma casa de dança,

Charity Hope Valentine divide
com as colegas de trabalho as
fantasiosas versões para seus
relacionamentos frustrantes.
Ela é uma dançarina de alu-
guel que pelas ruas da Big
Apple busca o amor verdadei-
ro, vivencia desilusões e reco-
meça.

O roteiro é da superprodu-
ção musical Sweet Charity, em
cartaz até 1º de abril, que traz
Cláudia Raia, impecável, no
papel principal. Além da pro-
tagonista e da participação es-
pecial de Marcelo Médici, o
espetáculo conta com um elen-
co de 25 atores e bailarinos.
Entre eles estão Keila Fuke e
Bruno Kimura, veteranos nos
palcos de musicais.

Keila nem sabia se teria
espaço para uma oriental na
montagem quando foi realizar
o teste. A nikkei passou, mas
tão incerto quanto a vaga era
seu papel no espetáculo. “Eles
não sabiam o que queriam ao
certo. Disseram para eu falar
chinês, japonês, qualquer coi-
sa! Mas aí eu disse: ‘como
qualquer coisa? Está cheio de
japonês em São Paulo’”, brin-
ca.

Preocupada com o público,
a bailarina, que não fala o idio-
ma nipônico, foi buscar ajuda
com um amigo e decorou di-
reitinho falas como “aqui é lin-
do, tudo é maravilhoso” e “quer
dançar com a China?’”. Ou-
sada, cantou até um refrão da
música Sukiyaki, de Kyu
Sakamoto.

Apesar da descendência e
das falas em japonês, a perso-
nagem de Keila é chamada de
China, uma menina ingênua
que não entende direito o que
os outros falam e que também
fala sem ser compreendida.
“Eu fui montando a persona-
gem. Levei um leque, uma
sombrinha e assim fui ganhan-
do espaço”, conta a nikkei,
que não mede elogios para
Cláudia Raia. “Fico me per-
guntando como ela consegue
fazer aquilo tudo. Ela é estri-
tamente profissional”.

Keila começou a estudar
balé aos 10 anos e além da
formação como bailarina clás-
sica, também tem experiência
com artes cênicas, jazz, dança
do ventre e dança moderna.
Na época em que atuou em
Vítor ou Vitória, estudou can-
to e com a diretora Tizuka
Yamazaki, cinema. Ela reúne
ainda atuações nas peças Elas
por Ela, com Marília Pêra, e
A Bela e a Fera, nos shows
de Edson Cordeiro e Cristian
e Ralph e no Programa da
Xuxa.

Barras, câmeras e palco –
Kimura era o único oriental no
primeiro teste realizado para a
seleção do elenco. Atleta de
ginástica olímpica desde os 15
anos, o mestiço começou a tra-
balhar com dança em 1999,
quando foi chamado para ser
bailarino da apresentadora
Eliana, na Rede Record. “Os
desenhos japoneses estavam
no auge e soube que eles que-
riam um descendente no pro-
grama”.

Desde então, Kimura tem
acumulado experiência em
musicais. Antes de subir ao
palco com Sweet Charity, o
bailarino já havia atuado em
Ah...Se eu Fosse Bob Fosse,
Musical dos Musicais, O
Mistério do Fantasma Apa-
vorado e O Mágico de Oz,
com temporadas em São Pau-
lo e também no Chile.

Este é o primeiro trabalho
com Cláudia Raia, mas antes
de poder dançar lado a lado
com a atriz, o mestiço chegou,
por duas vezes, bem próximo
de conhecê-la. “Eu fui figuran-
te da novela Torre de Babel
(quando Cláudia interpretou
Ângela Vidal) e teve também
uma vez que ela participou do

quadro Pistolão, do Faustão, e
eu fui dançar com o bailarino
que ele levou ao programa”,
recorda.

Domínio das cordas – Ao
lado do palco, no alto, estão os
músicos da orquestra, forma-
da por 13 integrantes. Os vio-
linos ficam a cargo da dupla
Maurício Takeda (veja box
acima) e Helena Akiko Ima-
sato, que já acompanharam
grandes nomes do meio musi-

cal. Helena é estreante em
peças teatrais, mas a vasta ex-
periência com o instrumento de
cordas lhe rendeu convites
para tocar com João Gilberto,
Simone, Engenheiros do
Havaí, Marcelo D2, RPM,
Roberto Carlos e Elis Regina,
quando tinha apenas 14 anos.
“Meu coração estava saindo
pela boca. Eu era muito fã
dela”, relembra.

A primeira vez em que ti-
rou som do violino foi aos dois

anos de idade. Aos 12, já to-
cava em orquestra. “Meu pai
era um autodidata que gosta-
va de violino e passou para os
filhos a paixão pelo instrumen-
to”.

Das experiências ecléticas,
que passam por músicos de
MPB, pagode e sertanejo,
Helena diz que todas foram
especiais e que não considera
os trabalhos simplesmente
como “mais um”. Satisfeita
com o currículo, ela apenas

lamenta não ter tocado com
Frank Sinatra.

Além dos violinistas, a or-
questra conta com a participa-
ção de mais dois nikkeis:
Juliano Suzuki como regente
substituto e Fabio Sameshima
no baixo acústico e elétrico.
Sameshima já havia integrado
a equipe do espetáculo Vítor
ou Vitória e, atualmente, par-
ticipa do programa Circo do
Edgar, exibido pelo Multi Show,
onde já tocou com Pitty, Nando
Reis, Vanessa Camargo,
CPM22, entre outros.

O baixista diz que tem “ca-
beça aberta” e que “está sem-
pre em mutação”. Dessa for-
ma, acompanha cantores dos
mais diversos estilos musicais.
“Música é boa quando é feita
com o coração. Não pode ser
só por dinheiro, senão deixa de
ser arte e vira comércio”.

Para o músico, Sweet
Charity é mais que um traba-
lho, é diversão. “O pessoal é

muito unido e cada noite de
espetáculo é uma noite dife-
rente. O musical já é uma co-
média e a equipe é mais diver-
tida ainda”.

Dirigido por Claudio Bo-
telho e Charles Möeller e com
coreografias originais de Bob
Fosse, recriadas por Alonso
Barros, Sweet Charity está em
cartaz desde o último mês de
setembro, no Citibank Hall.
Entre os dias 20 de abril e 2 de
maio, o elenco irá se apresen-
tar em Lisboa, Portugal.

(Luciana Kulba)

SWEET CHARITY
ONDE: CITIBANK HALL (AV. JAMARIS,
213 – MOEMA)
QUANDO: QUINTAS E SEXTAS ÀS 21H;
SÁBADO ÀS 17H E 21H; E DOMINGOS ÀS

18H. EM CARTAZ ATÉ DIA 1º DE ABRIL.
DURAÇÃO ESPETÁCULO:
APROXIMADAMENTE 2H40
QUANTO: DE R$ 60,00 A R$ 120,00
INFORMAÇÕES:  6846-6040 OU PELO

SITE WWW.CITIBANKHALL.COM.BR

9º Karaokê Taikai da Associação Uguisu
Data: 03 de fevereiro de 2007
Local: Associação Hokkaido

Categoria Participa Musica
B-7-6-5 Takahashi Kazue Naniwa No Yume
A-7-6 Ohara Fusako Otoko
Esp-7 Fujimoto Yuriko Gueido Itidai
Extra-7 Kamimura Keiko Gueido Itidai
Esp-6 Kobayashi Shigueta Akagui No Komori Uta
Extra-6 Hayashida Emiko Namida Kaikyu
A-5 Tanaka Mitie Jogashima Ujoo
Esp-5 G/1 Seo Emiyo Uramati Sakaba
Esp-5 G/2 Sato Haruko Gueido Itidai
Extra-5 Nakahara Tamako Otoko
S.Extra-5 Motomura Reiko Saihaku Kooro
S.Extra-4 Garan Tatsuko Saihoko Kooro
B-4 Maruyama Akiko Mitizure
A-4 Eguti Harue Tabiji Gawa
Esp-4 G/1 Nakayama Yoshiko Soshu Yakkyoku
Esp-4 G/2 Kakuda Jorge Niigata Blues
Extra-4 G/1 Kimura Ruriko Onna Nakizuna Nihon Kai
Extra-4 G/2 Jinno Maria Nojiriko Hitori
A-3-2 Iwai Tereza Tsugunai
Esp-3 Sakamoto Hisako Muhomatsu No Ishoo
Extra-3-2 Kawano Tomoharu Furusato No Shiki O Utau
S.Extra-3 Hino Lucy Tsugaru No Furusato
S.Extra-2 Hojo Eiko Midare Gami

11º Karaokê Taikai da Associação Okinawa de São Caetano do Sul
Data: 28 de janeiro de 2007

Local: Bunka de SCS
Categoria Participantes Musica
A-5 Midori Matsuhashi Mitizure
B-6-5 Sumi Ota Nirinsoo
B-4 Seiko Shimoda Kague O Shitaite
A-6 Seiji Iwasaki Midori No Tihei Sem
A-4 G/1 Harue Kague Shusse Kaido
A-4 G/2 Tomie Mayagi Kono Yono Hana
Esp-6 Akiko Iwai Hoshi Kague No Walts
Esp-5 Tokiharu Miyamoto Kague O Shitaite
Doyo-b-a Leticia Miwa Takahara Seikurabe
Tibiko Melissa Goto Osaka Suzume
Shinjin-1 Neusa M. Ohara Yowassete
Shinjin-2 Sueko Shimabukuro Urizun No Koro
Shinjin-3 Shiduo Otta Mago
Esp-4 G/1 Mitsuko Kohagura Owari Naki Tabi
Esp-4 G/2 Paulo Shiba Nagasaki Wa Kyomo Ame Data
Extra-6 Setsuko Ishiyama China No Yoru
Extra-5 Tadashi Kague Meiguetsu Akaguiyama
Extra-4 Kagehisa Yabe Dinsei Futari Tabi
S.extra-4-3 Heijiro Akama Otoko No Umi
B-3-2 Jaime Terashima Ofukuroyo
A-3 Kenji Sasaki Nadeshiko
A-2 Iwao Assanome Sake To Namida To Otoko To Onna
Esp-3 G/1 Yoshihiro Kanatani Kiriko No Tango
Esp-3 G/2 Noemi Iwazaki Kawa Wa Nagareru
Esp-2 Celia H. Shiotsu Ibiyoru
B-1 Trio Morning Girls Made No Cinderela
A-1 Suzi Miyazaki Showa Saigo No Aki No Koto
Esp-1 Mitsuo Akiyama Enka Kaido
Extra-3 G/1 Kimie Kamada Uramado
Extra-3 G/2 Teruko Mitsunaga Sake Gatari
Extra-2 Marcia Nishimura Yuki Shigure
S.extra-2 Teruo Shimoki Omae To
S.extra-1 Meire Yamashiro Inoti No Aika
Star Mario Chibana Tsugaru No Furusato
Internac Meire Yamashiro Se Quiser

KARAOKÊ / RESULTADOS
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GASTRONOMIA

E R R A T A

Na última edição do Jornal
Nikkei, na matéria “Con-
ceito de padaria oriental
faz sucesso entre brasi-
leiros”, os telefones das
padarias foram invertidos.
Os contatos corretos são:
ALOHA
RUA DIREITA, 240, CENTRO

3101-8708
SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H30 ÀS

18H30; SÁBADO, DAS 9H ÀS 14H

BAKERY ITIRIKI
RUA DOS ESTUDANTES, 24,
LIBERDADE

3277- 4939
SEGUNDA A DOMINGO, DAS 8H ÀS

19H; FERIADOS, DAS 8H ÀS 18H

Temakerias viram moda entre jovens e
investem em diferenciais para atrair clientes

Aparada para um lanche
na madrugada já virou
rotina entre muitos fre-

qüentadores da noite paulista.
Diversas lanchonetes se torna-
ram pontos de encontro e pe-
didos de milk-shakes, cachor-
ros-quentes e hambúrgueres
não param de ser tirados às 3h,
4h, 5 horas da manhã.

Mas que tal uma comida
japonesa depois da balada?
Sim, e com valores acessíveis
e sem muita espera. Foi com
esse conceito que a Temaki
Express abriu a primeira uni-
dade em agosto de 2003, na
Rua Gomes de Carvalho, no
agitado bairro da Vila Olímpia.
A iniciativa deu tão certo que
a temakeria virou rede, tem
sistema de franquias, e conta
com quatro casas espalhadas
pela zona sul da cidade e uma
na Vila Madalena, zona oeste.

Um balcão colocado no
centro do restaurante permite
não só que um grupo de ami-
gos sentem juntos, mas tam-
bém a integração de desconhe-
cidos, e confirma o perfil da
Temaki Express: uma casa
onde os jovens são a maior
parte da clientela. “A rede
abre para o almoço e recebe
executivos e pessoas que tra-
balham na proximidade, mas
vendemos mais durante a ma-
drugada”, afirma a gerente
Ana Yukie.

Os clientes podem escolher
entre os 20 sabores salgados,
sendo duas opções quentes, de
shimeji e shitake, ou então cri-
ar o seu temaki, com até três
ingredientes. Os campeões de
venda são os à base de sal-
mão, que correspondem a cer-
ca de 60% dos pedidos. Os
preços variam de R$ 6,00 a R$
9,00, sendo o de salmão defu-
mado e o “Monte o seu” os
mais caros.

Os destaques ficam por
conta do salmão ou atum
crunch, recheados com cream
cheese, tabasco e flocos de
arroz, e das opções doces. Aos
amantes de sobremesa fica
difícil de resistir à banana ca-
ramelizada com chocolate
branco envolto em uma mas-
sa de tapioca ou a casquinha
de sorvete recheada de briga-
deiro, morango e farofa doce
(ambas R$ 6,50). “Tem pes-
soas que não conseguem co-

mer peixe e por isso pensamos
em criar opções doces. Fora
que mulher adora uma sobre-
mesa!”, brinca Ana.

A novidade da rede são os
combinados que, por enquan-
to, são oferecidos apenas nas
unidades da Vila Olímpia e
Moema. Na promoção estão
inclusos um temaki de salmão
completo, refrigerante ou água
e mais uma opção de sabor sal-
gado, podendo ser de siri ou
philadélfia, por R$ 16,20, e ca-
lifórnia ou kani, por R$ 14,40.

Rodízio – Depois do sucesso
da iniciativa nos restaurantes, o
grupo Aoyama decidiu investir
no rodízio de temakis. Aberto
em 2006, no dia dos namorados,
o Aoyama Temaki Hall, dos só-
cios Tiosei Micki Filho e Eduar-
do Nagai, é uma opção aos que

querem degustar a comida ja-
ponesa sem gastar muito.

Durante os dias de sema-
na, no almoço, o rodízio sai por

AOYAMA TEMAKI HALL
RUA ADOLFO TABACOW, 269 –
ITAIM BIBI – 3079-1373
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
TERÇA A SEXTA, DAS 12H ÀS 15H PARA

ALMOÇO. TERÇA A QUINTA, DAS 19H ÀS

23H30; SEXTA, DAS 19H ÀS 0H30; SÁB,
DAS 13H ÀS 0H; DOM, DAS 12H ÀS 23H

SUSHI HOME
RUA NANUQUE, 527 –
VILA LEOPOLDINA – 3832-2127
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEG A QUINTA, DAS 18H30 ÀS 22H15;
SEXTA E SÁB, DAS 18H30 ÀS 22H45.
DELIVERY: SEG A QUINTA, DAS 11H30 ÀS

15H E DAS 18H30 ÀS 22H30; SEXTA E

SÁBADO, DAS 11H30 ÀS 15H E DAS 18H30
ÀS 23H

TEMAKI EXPRESS
RUA GOMES DE CARVALHO, 1152 –
VILA OLÍMPIA – 3045-6903
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEG E TERÇA, DAS 12H ÀS 3H; QUARTA,
DAS 12H ÀS 4H; QUINTA A SÁB, DAS 12H

ÀS 6H; DOM, DAS 12H ÀS 23H

RUA DA CONSOLAÇÃO, 3113 –
JARDINS – 3088-3719
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEG E TERÇA, DAS 12H ÀS 3H; QUARTA,
DAS 12H ÀS 4H; QUINTA A SÁB, DAS 12H

ÀS 6H; DOM, DAS 12H ÀS 23H

RUA IGUATEMI, 265 –
ITAIM – 3168-5202
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEG E TERÇA, DAS 11H30 ÀS 3H; QUARTA,
DAS 11H30 ÀS 4H; QUINTA E SEXTA, DAS

11:30H ÀS 6H; SÁB, DAS 12H ÀS 6H

RUA WIZARD, 213 –
VILA MADALENA – 3817-5349
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEG, DAS 12H ÀS 2H; TERÇA, DAS 12H ÀS

3H; QUARTA, DAS 12H ÀS 4H; QUINTA A
SÁB, DAS 12H ÀS 6H; DOMINGO, DAS 15H

ÀS 2H

AL. DOS NHAMBIQUARAS, 2097 –
MOEMA – 3486-7156
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEG, DAS 12H ÀS 2H; TERÇA, DAS 12H ÀS

3H; QUARTA, DAS 12H ÀS 4H; QUINTA A
SÁB, DAS 12H ÀS 6H; DOMINGO, DAS 13H

ÀS 23H

WWW.TEMAKIEXPRESS.COM.BR

Temakis são uma boa opção para quem quer o sabor da comida japonesa sem gastar muito

Opções doces, como a de banana com chocolate, agradam as mulheres

Temaki de salmão é o mais pedido

MARCUS IIZUKA

R$ 17,90 por pessoa e inclui
opções de entrada, como
missoshiro, guioza e harumaki,
grelhados e nove sabores de
temaki, entre eles atum, cali-
fórnia, pepipno e salmão skin.
No jantar, aos finais de sema-
na e feriados, o valor sobe
para R$ 22,90, mas são acres-
centados ao menu o hot roll de
entrada, picanha nos grelhados
e mais três sabores de temaki
(peixe branco, shimeji e cama-
rão com cebolinha). “O inte-
ressante do rodízio é que o cli-
ente escolhe o que quer na
hora e pode repetir o que qui-

ser”, justifica Micki.
Para quem preferir à la

carte, os preços praticados
na casa variam de R$ 5,00
a R$ 7,00. Aos que não dis-
pensam o salmão, a dica é
o Salmão Aoyama, cuja
composição pode ficar a
critério do cliente ou do
chef. “Nosso ponto positi-
vo é que conseguimos man-
ter a qualidade dos alimen-
tos com a ajuda do Eduar-
do (sócio), que trabalhou no
ramo de pescados”, acres-
centa o proprietário, que
adianta que o grupo irá inau-
gurar uma nova unidade do
restaurante no próximo
mês de março.

Delivery – Antes de abrir as
portas do Sushi Home, numa
tranqüila rua da Vila Leopoldi-
na, os sócios Nelson Yuzo
Tanaka, Marcos Yuji Tanaka e
Décio Sussumo Tanaka já acu-

VERÃO

Kinu cria menu especial com
novas receitas de pratos frios

O chef
A d r i a n o
K a n a s h i r o
aproveitou as
temperaturas
elevadas da es-
tação para pre-
parar um menu
especial para o
verão. São cin-
co novas recei-
tas de pratos
frios e suges-
tões de drinks
p r e p a r a d a s
com sakê, vodka ou a tradici-
onal cachaça brasileira.

Os clientes poderão degus-
tar a salada verde com algas,
sashimi de robalo e molho de
laranja e gergelim (R$ 23,00);
o tartar de salmão, com cre-
me de tofu, salada verde e
ovas de salmão (R$ 25,00) e
vieiras gratinadas com crosta
de wasabi e pupunha (R$
29,00). O menu inclui também
o somen gelado com legumes

e cogumelos (R$ 28,00) e o
soba gelado com frutos do mar
(R$ 33,00).

Entre os novos drinks ofe-
recidos pela casa durante o
verão estão a saikirinha de ja-
buticaba (R$ 17,00); caipirinha
de vodka com fruta do conde
ou uva e carambola (R$ 16,00)
e a caipirinha com laranja, mel
e gengibre (R$ 16,00).

KINU
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 13301
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
ALMOÇO – DE SEGUNDA A SEXTA, DAS

12H ÀS 15H. JANTAR - DE SEGUNDA A
QUINTA, DAS 19H30 ÀS 23H30; SEXTA E
SÁBADO, DAS 19H30 À 0H; DOMINGO,
DAS 19H30 ÀS 23H30
INFORMAÇÕES: 6838-3208
WWW.KINU.COM.BR

Tartar de salmão é uma das novidades

DIVULGAÇÃO

mulavam mais de 10 anos de
experiência em delivery de
comida japonesa e chinesa. O
incentivo para atender não só
por telefone, mas também no
balcão partiu da aprovação dos
clientes. “Se eles já gostavam
dos nossos temakis antes, que
dirá se puderem provar prepa-
rados na hora”, explica Yuzo.

A maioria dos clientes – as-
sim como no Temaki Express
e no Aoyama Temaki Hall – é
ocidental e a preferência é pelo
salmão com cebolinha. “Os ja-
poneses preferem usar mais
raiz forte, cebolinha; já os bra-
sileiros gostam de acrescentar
cream cheese e maionese”,
compara o sócio, que aprovei-
tou o tempo como dekassegui
para se aperfeiçoar na cozinha.
“Eu sempre gostei de cozinhar,
comecei como ajudante de res-
taurante na Liberdade. Quan-
do morei no Japão, fiz curso de
sushi e tentava aprender tam-
bém quando ia a restaurantes.
Eu sentava no shushi bar, gas-
tava pouco e ficava enrolando
só para aprender mais”, entre-
ga o nikkei.

Aoyama Temaki Hall Sushi Home Temaki Express
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EMPRESAS

Sony lança no Brasil primeiro
produto com tecnologia Blu-ray

Equipamento é voltado para clientes corporativos com necessidade de grandes armazenamento

DIVULGAÇÃO

MOTOS

Consórcio Nacional Honda lança
plano exclusivo para a POP 100

O Consórcio Nacional
Honda oferece, a partir deste
mês de fevereiro, um plano
especial de 72 meses para a
nova Honda POP 100 com
parcelas mensais no valor de
R$ 75,08 (base Estado de São
Paulo), o que equivale a R$
2,50 por dia, além de trazer
novidades como a redução das
parcelas através do lance, a
formação de grupo exclusivo
e um maior número de con-
templações por assembléia.

A amortização diferencia-
da do lance permite que o con-
sorciado utilize a importância
paga para reduzir o prazo con-
tratado ou para reduzir em até
30% o valor das parcelas men-
sais. Por exemplo, um consor-
ciado contemplado com ofer-
ta de lance de R$ 750,80 po-
derá utilizar este valor para
quitar 10 parcelas na ordem
inversa, a partir da última (72ª
até a 63ª parcela) ou reduzir o
valor da mensalidade, que pas-
saria a ser de R$ 64,35.

Outra novidade é a criação
de um grupo exclusivo para o
modelo que tem como grande
diferencial o aumento no nú-
mero projetado de contempla-
dos a cada assembléia: até 13
clientes ao mês.

Lançada em dezembro de
2006, a Honda POP 100 foi
concebida sob o conceito
‘Motocracia Honda’, que tra-
duz o objetivo da Honda em
atender às expectativas de um
número cada vez maior de

consumidores. O modelo, que
tem características reforçadas
pela categoria “Family” – si-
nônimo de versatilidade, inde-
pendência de locomoção e
prazer ao pilotar –, estará dis-
ponível em versão única, com
quatro cores (preta, vermelha,
amarela e azul), e apresenta
atributos como resistência,
economia e baixo custo de
manutenção, além do com-
pacto motor OHC (Over
Head Camshaft), de 4 tempos,
com comando de válvulas no
cabeçote e 97,1 cm3, que gera
respostas rápidas e alcança
potência de 6,5 cv a 8.000 rpm
e torque máximo de 0,72 kgf.m
a 5.000 rpm.

Meta – Entre janeiro e de-
zembro do ano passado, o Con-
sórcio Nacional Honda
comercializou 649.486 cotas
de consórcio de motocicletas

DIVULGAÇÃO

Modelo é utilizado tanto para trabalho quanto para lazer urbano

e de automóveis Honda, rea-
firmando sua liderança no mer-
cado. Considerado uma das
principais vias de acesso aos
produtos Honda, o CNH ultra-
passou a marca histórica: 2
milhões de motocicletas Honda
zero-quilômetro entregues, o
que comprova a credibilidade
da empresa, que oferece a
garantia de entrega pela fábri-
ca. Atualmente, possui quase
6 mil grupos em andamento e
1,2 milhão de clientes ativos.

Com 64,4% de participação
(segundo dados do Banco Cen-
tral, em dezembro/2006), o
Consórcio Nacional Honda
espera obter 8,5% de cresci-
mento e bater a casa das 700
mil cotas em 2007.

É possível efetuar simula-
ções, de acordo com o produ-
to e o prazo de pagamento, no
site www.consorcionacional
honda.com.br.

HOTÉIS

Blue Tree Towers chega a Macaé (RJ)
A rede Blue Tree Hotels

(www.bluetree.com.br) acaba
de chegar à cidade de Macaé,
na região da Bacia de Cam-
pos, norte do Rio de Janeiro,
com o lançamento de seu pri-
meiro empreendimento da ca-
tegoria business no estado. O
Blue Tree Towers Macaé, que
passa a atender o segundo
maior centro municipal de con-
venções do Rio, está localiza-
do à beira mar, na Praia do
Pecado, vizinho a uma área de
preservação ambiental. O ho-
tel é o 28º empreendimento
administrado com a bandeira
Blue Tree.

O hotel possui 132 aparta-
mentos, todos com varanda,
vista para o mar, ar-condicio-
nado central com controle in-
dividual, camas queen size, TV
29" e conexão para Internet.
Como seu foco é o mercado
de viagens corporativas, o

Blue Tree Towers Macaé dis-
põe de estrutura ideal aos exe-
cutivos que estão em viagem,
incluindo três salas de eventos
com capacidade total para 250
pessoas e business center com
acesso à internet banda larga
por meio de redes Wi-Fi, que

Empreendimento está localizado à beira mar, na Praia do Pecado

DIVULGAÇÃO

oferecem acesso sem fio a
web em alta velocidade.

O hotel conta ainda com
piscina com vista para o mar,
sauna a vapor e fitness center.
O restaurante tem capacida-
de para 130 pessoas e o room
service funciona 24 horas.

Desde que promoveu o for-
talecimento da sua participação
entre as empresas de pequeno
e médio porte a NEC, empresa
provedora de soluções de co-
municação e tecnologia da in-
formação, viu as suas vendas
crescerem 60% no segmento.
Tradicional fornecedora de pro-
jetos para grandes corporações,
a NEC apostou na diversifica-
ção e deu início, em 2006, a um
trabalho de captação, certifica-
ção e treinamento de canais,
com o objetivo de estender sua
oferta para o mercado de pe-
quenas e médias empresas. O
principal produto é o PABX
Topaz, que suporta tanto a co-

municação tradicional TDM
como IP.

“De novembro de 2006 até
agora já certificamos 25 canais
e vamos estender a certifica-
ção em 2007 para chegar a até
80 parceiros comerciais”, ex-
plica Erik David Pykalainen,
gerente comercial da NEC
Solutions Brasil. Ele lembra
que o plano inicial era ter 50
canais no final deste ano, mas
que em função dos ótimos re-
sultados obtidos, a companhia
resolveu ampliar o número de
parceiros.

A rede de canais da NEC
é composta hoje por empresas
que já tinham experiência em

TELECOMUNICAÇÃO

NEC espera fechar o ano de 2007 com 80
parceiros comerciais certificados

redes e plataformas de PABX,
com estrutura para reproduzir
os negócios da NEC e detec-
tar as necessidades dos clien-
tes.

Para atingir sua meta de
parceiros para 2007, a NEC
implantou uma carga de 400
horas de treinamento, que in-
clui desenvolvimento comerci-
al, capacitação técnica e su-
porte. “O segmento de peque-
nas e médias tem se mostrado
bastante promissor e a NEC
dispõe de tecnologia e
expertise para atender de for-
ma ampla as suas necessida-
des específicas”, destaca o
executivo.

ASony acaba de trazer
ao Brasil o primeiro
equipamento com tec-

nologia Blu-ray: o BWU-100A,
unidade óptica interna de disk
drive para computadores, que
grava discos, lê filmes comer-
ciais no formato Blu-ray Discä
e armazena dados em quanti-
dade muito superior em rela-
ção aos atuais formatos de
mídia óptica. Disponível na
Rede Fnac, no distribuidor
Tech Data e no site
www.sonystyle.com.br, o pro-
duto é importado e está sendo
comercializado também nos
Estados Unidos e Japão.

O Blu-ray Discä (BD) é o
nome de um formato de disco
óptico de última geração, de-
senvolvido para permitir a gra-
vação e reprodução de vídeo
de alta definição (High
Definition - HD), assim como
o armazenamento de grandes
quantidades de dados.

O formato Blu-ray possui
aparência idêntica ao do DVD
tradicional, tanto dos produtos
reprodutores e gravadores,
como da mídia virgem ou gra-
vada, porém tem capacidade
de armazenamento cinco ve-
zes maior que a dos DVDs tra-
dicionais: até 25 GB em um

disco de camada simples e 50
GB em um disco de camada
dupla.

Com preço sugerido de R$
2.999,00O, o modelo BWU-
100A grava até quatro horas
de imagens em alta definição,
ou mais de 20 horas no forma-
to atual de Standard Definition.
As mídias BD -R/ -RE podem
ser reproduzidas em drives
ópticos para PCs e notebooks,
aparelhos Blu-ray domésticos
e consoles Playstation 3. Para
efeito de comparação, utilizan-
do-se uma mídia DVD pode-
se gravar no máximo até 8,5
GB de arquivo.

Clientes – O foco da Sony
com o lançamento do BWU-
100A são clientes corporativos
com necessidade de alta ca-
pacidade de armazenamento
de dados em mídia digital (não-
magnética), substituindo as
tecnologias e produtos anteri-
ores, tais como PDD
(Professional Disk Data) e MO
(magnético-Óptico). Além dis-
so, empresas de armazena-
mento de documentos eletrô-
nicos, bibliotecas, billing, agên-
cias de comunicação, publici-
dade, desktop publisher, call
centers e bancos são os alvos

iniciais da Sony.
A empresa aposta no su-

cesso da nova tecnologia tam-
bém junto ao consumidor, pois
se trata de uma proposta de
substituição da mídia de DVD.
“Estamos falando de home
theaters, PlayStation, compu-
tadores, portáteis, automóveis,
entre outros. Devemos lem-
brar também que tudo isso será
potencializado com o início da
TV Digital no Brasil e da bus-
ca por armazenamento Full
HD (High Definition)”, desta-
ca o gerente de marketing do
Departamento de Informática
da Sony Brasil, João Ribeiro.

O nome Blu-ray é deriva-
do da tecnologia essencial, que
utiliza um laser azul violeta
para ler e gravar dados. O
nome é uma combinação de
“Blue” (termo em inglês para
laser azul violeta) e “Ray” (ter-
mo em inglês para raio
óptico).

De acordo com a Blu-ray
Disc Association (BDA ou
Associação do Blu-ray Discä),
a ortografia de “Blu-ray” está
correta, pois a letra “e” foi in-
tencionalmente descartada
para que o termo pudesse ser
registrado como uma marca
comercial.
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CAMINHADA

Arukokai da Associação Naguisa
reúne 45 participantes

A Associação Naguisa re-
alizou no dia 25 de janeiro, a
sua caminhada comemorativa
de 1 ano de existência, no Polo
Ecoturístico Caminhos do Mar,
mais conhecido como “Estra-
da Velha de Santos”, exata-
mente no mesmo lugar onde
tudo começou no dia 25 de ja-
neiro do ano passado.

“Escolhemos esse lugar jus-
tamente para comemorar, lem-
brando onde começamos.
Aqueles que não puderam vir
no ano passado, poderão co-
nhecer este lugar fantástico e
aqueles que já conhecem po-
derão relembrar o que fizemos
e comparar o seu desempenho
com o atual”, disse Jorge Mori,
o organizador, lembrando que
o trajeto foi de 8 km.

“A  trilha, na verdade, é a
antiga estrada que liga o alto
da Serra com a cidade de
Cubatão, portanto asfaltada.
Apesar de ser aparentemente
fácil, por ser descida, não é

assim, por exigir bastante da
musculação das pernas pois
caminha-se “brecando” o tem-
po todo, durante 3,5 a 4 horas,
apesar de ser com diversas
paradas”, observa Mori, acres-
centando que “é uma caminha-
da que vale a pena pois respi-
ra-se ar puro e a paisagem da
serra e do mar é um espetá-
culo à parte”.

Participaram da caminhada
45 pessoas –  um número re-
corde para a Naguisa – entre
eles Kinuko Mitsuda, mais co-
nhecida como Kinuko-san, de
74 anos. Natural de Toyama no
Japão, ela explica que costuma
acordar as 5h30 e caminhar
cerca de 4 quilômetros todos os
dias. Kinuko-san conta que veio
ainda pequena ao Brasil, onde
ajudou a cuidar dos seus 8 ir-
mãos, pois a sua mãe morreu
precocemente. Ela, praticamen-
te criou a sua irmã caçula, Lú-
cia Ikawa, diretora de Karaokê
da Naguisa.

DIVULGAÇÃO

Caminhada durou cerca de 4 horas na Estrada Velha de Santos

GOLFE

Dokokai reúne 120 golfistas
nipo-brasileiros em Curitiba

Cerca de 120 gol-
fistas nikkeis partici-
param do ducentési-
mo Dokokai realiza-
do no último dia 4,
no campo do Alpha-
ville Graciosa Clube,
em Curitiba (PR). O
cônsul do Japão no
Paraná, Hirotsugu
Hagiuda, prestigiou o
evento e participou
da entrega de prêmi-
os, no Restaurante
Bimy´s.

Masahiko Suzuki
(74 gross) venceu na
categoria Scratch
Masculina e Lucia
Sumikawa (88
gross) ficou com o
título na disputa
Scratch Feminino.

Carlos S. Takeda levou o tí-
tulo da categoria Masculino A
(index até 15,3) e Keiichiro
Nishii na Masculino B (index
acima 15,4). Andrea Ishii ven-
ceu entre as mulheres, que teve
uma única categoria, e o atleta
Takeshi Yamada levou o troféu
de melhor jogador Sênior.

Confira o resultado completo:

Scratch Masculino
Masahiko Suzuki – 74 gross

Scratch Feminino
Lucia Sumikawa – 88 gross

Masculino A (index até 15,3)

1º) Carlos S. Takeda – 64 net
2º) Wilson T. Miyazaki – 68 net
3º) Antonio Cassaroti – 70 net

Masculino B (index acima 15,4)
1º) Keiichiro Nishii – 60 net
2º) Henrique Okoshi – 62 net
3º) lugar – Sakae Tamura – 66
net

Feminino (categoria única)
1º) Andrea Ishii – 73 net
2º) Lucia Sumikawa – 75 net
3º) Kazue Nakae – 76 net

Sênior
1º) Takeshi Yamada – 67 net
2º) Kazuomi Inushi – 68 net
3º) Shojiro Oshima – 71 net

Os vencedores Scratch: Masahiko Suzuki
e Lucia Sumikawa

DIVULGAÇÃO

Adisputa pela vaga no
judô nos Jogos Pan-
Americano do Rio de

Janeiro começa hoje (10) e
amanhã (11) na Europa. O pri-
meiro grupo de atletas, forma-
do por 14 judocas, embarcou
no último dia 7 para a França,
onde disputa a tradicional
Super Copa do Mundo de Pa-
ris. Este é o primeiro evento
que a comissão técnica da
Confederação Brasileira de
Judô usará como avaliação
para garantir a presença no
Pan 2007. A convocação final
sai em maio, após a Copa do
Mundo do Brasil. Será o titu-
lar nos Jogos Pan-Americanos
aquele que tiver o melhor de-
sempenho nas competições
internacionais. Embarcaram
Denílson Lourenço (-60kg),
Leandro Cunha (-66kg), Pedro
Guedes (-73kg), Tiago Camilo
(-81kg), Carlos Honorato
(-90kg), Leonardo Leite
(-100kg), João Gabriel
Schilliter (+100kg), Daniela
Polzin (-48kg), Erica Miranda
(-52kg), Ketleyn Quadros
(-57kg), Danielle Yuri (-63kg),
Márcia Vieira (-70kg), Claudi-
rene César (-78kg) e Viviane
Oliveira (+78kg).

O torneio francês é o pri-
meiro de quatro eventos inter-
nacionais que cada um dos 28
selecionados participará (con-
fira no final do texto cada um
dos grupos e torneios) em bus-
ca da vaga no Pan 2007. Da-
niela Polzin, titular da catego-
ria ligeiro nos Jogos Olímpicos
de Atenas, garante que entrou
num bom ritmo de treinamen-
to após uma pausa de 15 dias.

 Além do Brasil, disputam
a Super Copa do Mundo de
Paris boa parte dos países que
fazer parte da elite do judô
mundial, entre eles Japão, Ho-
landa, Rússia, Cuba e os fran-
ceses, anfitriões do evento.
Depois do Torneio de Paris, o

JUDÔ

Equipe brasileira participa da
Super Copa do Mundo de Paris

Brasil participa de treinamen-
to de campo internacional e, no
final de semana seguinte, tem
novo compromisso nos tata-
mis. Os homens disputam a
Copa do Mundo de Budapes-
te e as mulheres competem na
Copa do Mundo de Viena.

O Grupo 2, que reúne
judocas como a nikkei Vâni
Ishii (-63kg) e Ednanci Silva
(-78kg), disputará a Super
Copa do Mundo de Hambur-
go (masculino e feminino) e
Copa do Mundo de Praga (fe-
minino), Super Copa do Mun-

do de Varsóvia (masculino),
Copa Judogui Dourado (femi-
nino), Copa Ramon Rodrigues
(masculino, a confirmar) e
Copa do Mundo Brasil (mas-
culino e feminino).

Japão – A tradicional equipe
japonesa confirmou a lista dos
judocas inscritos na Super
Copa do Mundo de Paris. O
peso pesado Kosei Inoue é um
dos destaques da delegação,
com três títulos mundiais e o
ouro olímpico em Sydney-
2000.

No feminino, o Japão será
representado por Misato Na-
kamura (-48kg), Yuki Yokosa-
wa (-52kg), Aiko Sato (-57kg),
Ayumi Tanimoto (-63kg), Mina
Watanabe (-70kg), Sae Naka-
zawa (-78kg) e Maki Tsukada
(+78kg).

Já no masculino, a equipe
será representada por Tatsuaki
Egusa (-60kg), Hiroyuki Akimo-
to (-66kg), Yusuke Kanamaru
(-73kg), Shinya Yoshinaga
(-81kg), Hiroshi Izumi (-90kg),
Takamasa Anai (-100kg) e
Kosei Inoue (+100kg).

Kosei Inoue (de branco) é um dos destaques da seleção japonesa na Super Copa do Mundo de Paris

DIVULGAÇÃO

Neste final de semana (10
e 11) será disputado o 2º Cam-
peonato Brasileiro de Beisebol
Interclubes categoria Vetera-
no Ouro (55 anos). As seis
equipes participantes são
Ceasa, Gigantes, Kinko, Regis-
tro, São Bernardo e São José.
Os jogos serão realizados nos
Estádio do Gigantes e no Es-
tádio Municipal do Bom Reti-
ro, em São Paulo, e as parti-
das começarão às 8h30. As
finais serão disputadas amanhã
(11), no Bom Retiro. A entra-
da é franca nos dois dias de
competição.

Endereços
Gigantes: Av. Dr. Abrahão
Ribeiro, 497, Barra Funda
Bom Retiro: Av. Presidente
Castelo Branco, 5446 - Bom
Retiro. Tel.: 11/3221-5105

BEISEBOL/VETERANO

2º Campeonato Interclubes
reúne seis equipes em SP

Sábado (10)
Chave A (Bom Retiro) ...... Jogos

1- Ceasa ....................1 x 2
2- Registro ............. P1 x 3
3- Kinko .................V1 x 3

Chave B (Gigantes) ........... Jogos

1- São Bernardo ........1 x 2
2- São José............. P1 x 2
3- Gigantes .............V1 x 2

Domingo (11)
Campeão da Chave A

x
2° da Chave B

Campeão da Chave B
x

2° da Chave A

Vencedor do 1° jogo
x

Vencedor do 2° jogo

Categoria Veterano Ouro reúne seis equipes em São Paulo

A Associação Nova Ban-
deirante de Tiro ao Alvo
(ANBA) promove o Campe-
onato Miralvo amanhã (11), na
Sociedade Brasileira de Cultu-
ra Japonesa e de Assistência
Social (Bunkyo), localizada na
Rua São Joaquim, 381. Das 8
às 16 h e com taxa de adesão
de R$ 20,00, o campeonato é
aberto a todas as idades e di-
vidido nas categorias masculi-
no, feminino e portadores de
necessidades especiais. O tor-
neio é mais um evento pré-co-

TIRO AO ALVO

Anba promove campeonato
aberto no Bunkyo

memorativo aos festejos do
centenário da imigração japo-
nesa.

Outras atrações programa-
das para o evento são karaokê,
provas de conquista de tesou-
ro com leituras e sorteio de um
aparelho de DVD entre os
participantes.

Segundo a ANBA, a práti-
ca do tiro ao alvo proporciona
o aumento da capacidade de
concentração, percepção e de
cálculo estimativo, além de
melhorar a postura.
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